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НАМЕСТО ВОВЕД

НикОГАШ ДОВОлНО СЕРиОЗНи ОСВРТи 
и АНАлиЗи ЗА ДиПлОМАТиЈАТА

Овој број на „Дипломатскиот летопис“ го објавуваме во  
време кога излегуваме од една светска (здравствена) криза,  
а влеговме во друга, голема глобална (безбедносно-еко-
ном ска) криза!

Заради таквиот развој на светската сцена, а во афир ма - 
ција на едни подруг пристап на Северна Република Маке-
донија во решавањето на меѓународните проблеми, минис-
терот за надворешни работи Бујар Османи со свој текст се 
осврнува на подготовките и целите на вториот „Преспа 

фо рум дијалог“.
Да, во овој број и другите автори од својот професионален аспект се освр ну - 

ваат на актуелните настани кои го потресуваат светскиот мир. Нарушени се  
нормалните економски и развојни процеси, за кои се надевавме дека по посте-
пе ното надминување на здравствената криза ќе остварат подем. Значи, следат 
осврти и анализи на тековните геополитички состојби по инвазијата на Русија во 
Украина. 

Од не помало значење е и влијанието на тие состојби врз развојот на односите 
во нашиот регион и особено околу Република Северна Македонија, па во таа 
светлина објавуваме и осврти на одразот на македонско-бугарските односи врз 
отпочувањето на преговорите на нашата земја со Европската унија за нејзино 
вклучување во оваа европска интеграција. 

Спроти на објавувањето на овој број на „Летописот“, во домашната и меѓу на - 
родната јавност одекнаа две значајни одлуки за Македонската православна црква  
– Охридска архиепископија (МПЦ-ОА). Онаа на Екуменскиот патријарх и на Срп-
ската партијаршија. Иако, и двете имаа стриктно црковен карактер, за канонско 
единство и препорака за автокефалниот статус на МПЦ-ОА, овие одлуки има ат  
и свое влијание врз односите во  регионот, па и пошироко. Редакцијата на „Ле то-
писот“, заради актуелните и недокрај завршената постапка за автокефалноста на 
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НИКОГАШ ДОВОЛНО  
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денови! 

Да, во овој број авторите од својот професионален аспект се осврнуваат 
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Во очи на објавувањето на овој број на „Летописот“, во домашната и 
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МПЦ-ОА, има намера на оваа тема - религија и меѓународни односи – да ѝ посвети 
соодветно внимание во следниот свој број на „Летописот“.

И во овој број обрнуваме внимание на значајното место кое го имаат почесните 
конзули во развојот на односите на земјата која ги делегира во земјата во која 
тие дејствуваат. Се работи за данскиот Почесен генерален конзулат во Скопје и 
за Данска како држава со извонредно успешен и квалитетен општествен и еко-
номско-социјален развој, кој перманентно се надоградува за бенефит на неј зи ни-
те граѓани. 

Се потсетуваме на изјавата на претседателот на Република Македонија, Киро 
Глигоров, од 27 јуни 1992 година по повод Декларацијата на Европскиот совет, 
како и на ставовите на неколку државници за меѓународната положба на нашата 
држава. Објавуваме и едно сеќавање на првите чекори во развојот на македонската 
дипломатска мрежа. Оваа година се навршуваат и 30 години од потпишувањето 
на Договорот од Мастрихт на Европската заедница, исклучително значаен за неј-
зина трансформација во Европската унија, на што посветуваме и посебен прилог. 

Следуваат освртите за конкретниот придонес на културната дипломатија во  
зближувањето и меѓусебното разбирање и соработка на народите, како и за афир  - 
мацијата на една земја во странство со посредство на минијатурните умет нички 
дела со историска и општествена содржина кои патуваат низ светот – поштенските 
марки на Македонија.

Свое место имаат и белешки за активностите на членовите на Дипломатскиот 
клуб – Скопје, како и осврти за личности кои даваа значаен придонес во афир ма-
цијата на Македонија на меѓународен план.
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ПРЕСПА ФОРУМОТ ЗА ДиЈАлОГ, 
АНТиПОД НА АГРЕСиЈАТА ВРЗ УкРАиНА 

„Дипломатскиот летопис“ што го имате во раце, из- 
легува од печат само неколку дена пред одржувањето 
на вториот Преспа форум за дијалог (ПФД), со нас лов  
„Градење на иднината на Западниот Балкан во со вре- 
мената безбедносна архитектура“. Со овој проект соз-
даваме реномиран форум, кој ќе биде препознатлив 
во регионот и пошироко и обезбедуваме Република Се - 
верна Македонија да биде дел од земјите кои орга ни-
зираат вакви настани на годишно ниво. 

Привршувајќи ги последните подготовки за ово го-
дишниот форум и имајќи ги во предвид потврдените 
учесници не можам, а да не го изразам задоволството 
за сè што постигнавме како Министерство за над во - 

решни работи за негова успешна организација, во неполни две години од мо-
ментот кога Владата формално донесе одлука за неговото креирање. Беше фор-
мирана работна група во рамките на МНР, се воспостави успешна соработка со 
други институции во земјата и во странство, како и со меѓународно истакнати 
личности кои на ПФД гледаат како на настан на кој вреди да се присуствува и на 
кој се пренесуваат важни пораки за клучните регионални и меѓународни теми и 
предизвици.

Во сите наши дебати и консултации во подготвителниот период за ПФД 2022, 
во ниту еден момент немавме дилема дека агресијата врз Украина е најзначајното 
прашање со глобални, регионални и национални импликации и како такво го 
концентрира  фокусот на целата меѓународна заедница.

Точно три децении по крајот на Студената војна и распадот на неколку мо-
нис тички федерации во самостојни држави (меѓу кои и Украина) и нивната од-
лучност да изградат либерално-демократски општества, денес Европа и светот 
се соочуваат со доведување во прашање на основните цивилизациски  вредности 
врз кои е втемелено нашето постоење и соработка. Настаните во и околу Украина 
ја доведоа во прашање самата безбедносна архитектура на Стариот континент, со 

Бујар ОСМАНи, министер за надворешни работи

 
Бујар Ослани, 
Министеер за надворешни работи 

 

ПРЕСПА ФОРУМОТ ЗА ДИЈАЛОГ  

АНТИПОД НА АГРЕСИЈАТА ВРЗ УКРАИНА 
„Дипломатскиот летопис“ што го имате во раце, излегува од печат само 

неколку дена пред одржувањето на втората сесија на Преспа форумот за 
дијалог (ПФД), а годинава Форумот носи наслов „Градење на иднината на 
Западниот Балкан во современата безбедносна архитектура“. Со овој проект 
имаме намера да создадеме реномиран форум, кој ќе биде препознатлив во 
регионот и пошироко и да обезбедиме Република Северна Македонија да биде 
дел од земјите кои организираат вакви настани на годишно ниво.  

Привршувајќи ги последните подготовки и листајќи ја листата на 
потврдени учесници, не можам а да не го изразам задоволството за сè што 
постигна Министерството за надворешни работиза негова успешна 
организација, во неполни две години од моментот кога Владата формално 
донесе одлука за креирање на Форумот. Оттогаш беше формирана работната 
група во рамките на МНР, се восппостави успешната соработка со другите 
институции, а особено со меѓународно истакнати личности кои на ПФД гледаат 
како на настан на кој вреди да се присуствува и на кој се пренесуваат важни 
пораки за клучните регионални и меѓународни теми и предизвици. 

Во сите наши дебати и консултации во подготвителниот период, во ниту 
еден момент немавме дилема дека агресијата врз Украина е најзначајното 
прашање со глобални, регионални и национални импликации и како такво – го 
концентрира и фокусот на овогодинешниот ПФД. 

Точно три децении после крајот на Студената војна и распадот на 
поранешните комунистички федерации во самостојни држави (меѓу кои и 
Украина) и нивната одлучност да изградат општества и институции, темелени 
на западниот либерално-демократски систем, Европа и светот се соочуваат со 
базично доведување во прашање на цивилизациските  вредности врз кои е 
темелено нашето постоење и соработка. Настаните околу Украина ја доведоа 
во прашање самата безбедносна архитектура на најстариот континент, со 
силни импликации врз неговата стабилност, најавија промена на улога на двете 
главни и најмоќни воени, политички и економски механизми за соработка во 



Број 13, 2022

6

силни импликации врз неговата стабилност, но и најавија промена на улогата на 
двата најмоќни воени, политички и економски механизми за соработка во светот 
– НАТО и ЕУ. Истовремено, влијаеја и на суштинско преиспитување на целите на 
ОБСЕ, чие претседавање нашата држава го презема идната 2023 година. 

Воените дејствија во Украина ја засилија геополитичката димензија во нашето 
севкупно анализирање на комплексот на односи и предизвикаа промена на ре-
доследот на приоритетите, при што безбедноста наеднаш дојде во прв план. 

Вториот по ред форум ќе биде под покровителство на претседателот Стево 
Пендаровски и со активно учество на високи претставници од Владата и другите 
институции. Овој форум ќе се обиде да даде одговор токму на најгорливите 
безбедносни, политички и економски прашања во Европа, со посебен осврт на 
регионот на Западен Балкан. Основното прашање на овогодинешниот ПФД ќе 
биде нашиот колективен однос кон случувањата во Украина, односно како пос-
тоечките структури на соработка и интеграција треба да одговорат на агресија, 
со ништо предизвикана, што е потребно да се промени во нашиот однос кон ак-
туелните настани, какви последици има кризата во Украина за нашиот регион и 
за нашите напори да ја заокружиме нашата европска и евроатлантска приказна. 
Овие прашања ќе претставуваат важен дел од содржината на дискусиите кои ќе 
ги водиме. 

Основната идеја на ПФД беше да го споделиме нашето искуство во изградбата 
на траен мир, преку Охридскиот рамковен договор, Договорот за пријателство, 
добрососедство и соработка со Република Бугарија и Договорот од Преспа со 
Ре публика Грција. Токму трите договори создадоа можност за подобрување на 
демократските капацитети, постигнување на внатрешна и надворешна кохезија, 
зацврстување на добрососедските односи и регионалната соработка и ги отво-
раат патиштата за нашата евроатлантска интеграција. Затоа, суштински дел од 
дебатите на форумот ќе биде изнаоѓање начин како нашите искуства можат да 
бидат пренесени и имплементирани, во пресвртни моменти за Европа и светот.

Со трите договори нашата земја успеа да се промовира во активен контрибутор 
во градењето и зацврстувањето на регионалната соработка, стабилноста и добро-
соседските односи, а истовремено и како редок и успешен модел на функционално 
мултиетничко, мултикултурно и мултиконфесионално општество.

Од земја која во различни фази на своето транзициско минато беше дел од 
потребата за активен меѓународен ангажман за надминување на сериозни кризи 
и предизвици – краткиот конфликт во 2001 година и политичката криза пред 2017 
година – во многу краток период успеа да се афирмира како реален субјект во 
меѓународните односи, резолутно да ја спроведе домашната реформска аген да  
и да води препознатлива надворешна политика. Северна Македонија на дип ло -
матски и на меѓународен план стана пример кој европските и глобалните ли-
дери го посочуваат како успешна приказна. Таков позитивен став за нас пос тое - 
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ше и за периодот 2002-2006 година, кога започна темелна и суштинска промена 
на сфаќањето за улогата на институциите како објективна рефлексија на мул ти-
етничкиот состав на државата. 

Всушност, токму меѓународната поддршка за наведените договори, стекнатото 
искуство во нивната имплементација и предизвиците кои се појавуваат на тој план 
станаа особено вредни за да се споделат со регионот и светот. Намерата беше 
да се испрати порака за изворен know-how во однос на дијалогот, соработката и 
решавањето на отворените билатерални прашања, што придонесе да се донесе 
одлука за воспоставување на Преспа форумот за дијалог.

Овој, веќе широко препознатлив проект, својот raison d’être го црпи токму 
од пораките и искуствата на трите договори и развојот на Северна Македонија 
во современа, демократска држава, втемелена на европските вредности. Се ка - 
ко, дебатите на форумот околу искуствата и предизвиците на другите земји од 
регионот и пошироко, како и потпишувањето и спроведувањето на низа била-
терални и регионални договори, ќе претставуваат додадена вредност. 

Во подготовките за реализација на вториот Преспа форум за дијалог раз го-
варавме и за пристапот – што да доминира, дали актуелните теми од регионален 
или меѓународен карактер, или фокусот да биде врз нашето вредно искуство 
поврзано со трите договори. Ценам дека успеавме да дефинираме програма 
преку која сериозно ќе се дебатира за севкупните импликации на агресијата 
врз Украина и европскиот одговор на случувањата таму, не занемарувајќи го 
фак тот дека нашето институционално и демократско искуство станува дел од 
политичкото наследство на Северна Македонија, рефлектирано и преку Преспа 
форумот за дијалог.
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 СООПШТЕНИЕ НА ДИПЛОМАТСКИОТ КЛУБ - СКОПјЕ

АГРЕСиЈАТА ВРЗ УкРАиНА

Членовите на здружението на граѓани „Дипломатски клуб – Скопје“ 
упатуваат апел за запирање на воените дејствија во Украина во кои 
страдаат нејзините граѓани и се девастираат вековно создадените 
нивни материјални придобивки. За секоја осуда е наредбата на рус
киот претседател Путин за воена инвазија врз територијалниот ин  
тегритет на суверена Украина.

Современата цивилизација, хуманоста и маѓународното право по  
викуваат на давање на шанса на дипломатијата! Парадоксално, ди 
пломатијата не беше искористена пред отпочнување на воените ак 
ции во кои гинат недолжни граѓани, жени и деца, економиите на за
сегнатите страни, како и оние регионот и пошироко доживуваат 
ко лапс – човештвото се враќа во своите најстари атавистички са
моуништувачки  фази. 

Бараме, молиме за прекин на воените дејствија во Украина, за овој  
судир да не се претвори во помасовна светска катастрофа. Ги пови
куваме дипломатите на своите лидери реално да им ја пренесат ан  
тивоена атмосфера на светското население кое бара мир за да се  
обезбеди развој, благосостојба, безбедност и надминување на сиро маш  
тијата во одделни делови.

Скопје, 28 февруари 2022
Извршен одбор на Дипломатскиот клуб – Скопје

Дипломатски клуб – Скопје

стриктво црковен карактер, за канонско единство и препорака за 

автокефалниот статус на МПЦ-ОА, овие одлуки имаат и свое влијание врз 

односите во  регионот, па и пошироко. Редакцијата на „Летописот“, заради 

актуелните и недокрај завршената постапка за автокефалноста на МПЦ-ОА, 

има намера на оваа тема - религија и меѓународни односи – да и посвети 

соодветно внимание во следниот свој број на „Летописот“. 

И во овој број обрнуваме внимание на значајното место кое го имаат 

почесните конзули во развојот на односите на земјата која ги делегира во 

земјата во која тие дејствуваат. Се работи за данскиот Почесен генерален 

конзулат во Скопје и за Данска како држава со извонредно успешен и 

квалитетен општествен и економско-социјален развој, кој перманентно се 

надоградува за бенефит на нејзините граѓани.  

Се потсетуваме на изјавата на претседателот на Република Македонија, 

Киро Глигоров, од 27 јуни 1992 година по повод Деларацијата на Европскиот 

совет, како и на ставовите на неколку државници за меѓународната положба на 

нашата држава. Предаваме и едно сеќавање на првите чекори во развојот на 

македонската дипломатска мрежа. Оваа година се навршуваат и 30 години од 

потпишувањето на Договорот од Мастрихт на Европската заедница, значајна 

нејзина трансформација во Европската унија, на што посветуваме и посебен 

прилог.  

Следуваат освртите за конкретниот придонес на културната дипломатија 

во зближувањето и меѓусебното разбирање и соработка на народите, како и за 

афирмацијата на една земја во странство со посредство на минијатурните 

уметнички дела со историска и општествена содржина кои патуваат низ светот 

– поштенските марки на Македонија. 

Свое место имаат и белешки за активностите на членовите на 

Дипломатскиот клуб – Скопје, како и осврти за личности кои даваа значаен 

придонес во афирмацијата на Македонија на меѓународен план. 

АКТУНАТА ИНВАЗИЈА ВРЗ УКРАИНА 

 
Дипломатскиот клуб - Скопје 

СООПШТЕНИЕ 

ЗАПРЕТЕ ЈА ВОЈНАТА 
– ДАЈТЕ ѝ ШАНСА НА ДиПлОМАТиЈАТА!
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РЕЗиМЕ ОД РАЗМЕНАТА НА МиСлЕЊА ЗА иНВАЗиЈАТА 
НА РУСкАТА ФЕДЕРАЦиЈА ВРЗ УкРАиНА

Членовите на Дипломатскиот клуб на 8 март 2022 година извршија опстојна 
размена на мислења за инвазијата на Руската Федерација врз Украина и можните 
последователни ефекти врз целиот свет. Како основа за оваа размена на мислења 
беше предложена листа на „прашања кои се наметнуваат за војната во Украина“, 
Со почитување на Chatham House Rule, секој учесник имаше можност сопственото 
гледиште јавно да го изнесе.

Беше искажано сочувство со жртвите на инвазијата, со загинатите и ранетите 
и загриженост од масовното иселување (со елементи на етничко чистење). Све-
дочиме за уривање на украинските градови и за страотни последици по идниот 
развој на двете страни, заради уништувањето на инфраструктурата на Украина и 
економските санкции за Русија. 

Во дискусиите доминираше констатацијата дека во 21 век неприфатливо е да  
не се почитува суверенитетот на една држава и спорови од кој било вид да се 
решаваат со воени средства. Неопходно е итно запирање на воени дејства, а ди п- 
ломатијата без одлагање да добие шанса за изнаоѓање модуси за политичко ре-
шавање на проблемот.

Нотирана е беспомошноста на меѓународната заедница, олицетворена и во 
Организацијата на Обединетите нации, за ефикасно запирање на воените деј стви - 
ја. Базичните норми на меѓународното право се кршат безобзирно и во оваа војна 
од страна на Русија, на ист начин како и во минатите интервенции на големите 
воени сили во „одбрана“ на нивните партикуларни интереси.

Оценето е дека како последица на долгогодишната вербална конфронтација 
за потребата и за начинот на проширувањето на НАТО, Русија објави дека се чув-
ствува загрозена, што беше особено видливо во реакциите на претседателот на 
Руската Федерација Владимир Путин. Искажано е мислење дека е евидентен ко - 
лапс на системот на баланс на силите познат како јалта, напоредно со потези 
иманентни на периодот на студената војна. Особено загрижува што врвни поли-
тичари, кои поседуваат нуклеарни арсенали, употребуваат термини за постоење 
опасност од нивно активирање.

Според учесниците во дискусијата, јавно објавените цели кои се сакаат да се 
постигнат со воената инвазија може да се разгледуваат од повеќе агли. Доколку се 
од внатре-политички карактер, тие може да се поттикнати од неизвесноста околу 
владеење на претседателот Путин во иднина, наспрема можната демократизација 

ДИПЛОМАТСКИ КЛУБ - СКОПјЕ
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на руското општество. Во излагањата беше нагласено дека внатре-политичките и 
економските состојби во Русија мора да се земаат предвид кога се анализиараат 
ваквите екстремни акции. Настојувањата за демократизација на руското оп ште- 
с тво (од западен стил) тешко го пробиваат традиционалниот автократски мен-
талитет на елитата избрани политичари и на бизнис олигаргхијата.

Беа нотирани изјавите за потребата од враќање на големината на Русија на 
светската сцена, како и за контрола и искористување на постојните и идни нао-
ѓалишта на нафта и гас во Азовското и Црното Море, што подразбира потиснување 
на Украина од овие мориња. Беа пренесени и наводите за „загрозеноста на Русите 
во Украина која траела долго време и потребата за нивна заштита“, како што јавно 
се прокламира од руска страна, а што морало и можело да се третира и разрешува 
со дипломатски средства меѓу двата историски многу блиски народи.

Доколку, пак, надворешно-политичка цел била резолутно да се спречи ната-
мошното ширење на НАТО и заокружување на Русија, тоа неминовно води кон 
повторно враќање на грубата биполарност на светската сцена. Искажаните ус-
лови за прекин на воените дејства имаат ултимативен карактер.

И двете евентуални цели не го оправдуваат посегањето по оружје.
Беше укажано на одделни сегменти од излагањето на претседателот Путин 

спроти агресијата. Се разви дискусија дали одлуката за агресија врз Украина била 
резултат на рационална и планска анализа на сите последователни ефекти, не 
само врз двете страни, туку и за целиот свет, или пак личните емоции имале бит-
но влијание.
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Што се однесува до тридецениското практикување на демократијата во Укра - 
ина, беа изнесени турбуленциите во примената на демократските норми и сред-
ства при обидите за ослободување од влијанијата и поврзаноста со развојот на  
состојбите во Русија. Наместа преземените чекори за надминување на тој психо-
лошки притисок создал услови за јавна афирмација на поединци и групи со ек-
стремни и неодмерени националистички и идеолошки ставови. Иако тие не до-
ми нираа во определбите на украинските гласачи, во Русија беа оценувани како 
„можност за антируски геноцид“ во Украина и беа искористени како еден од по-
водите за воената интервенција.

Од наш аспект особено анахроно прозвучеа идентитетските и историски нара-
тиви за рускиот и украинскиот народ, кои одат дури до негирање на постоењето 
на вториот. Зачудува искористувањето и истакнувањето идентитетски теми како 
повод за конфликт. Заради значењето и големината на конфронтираните земји 
и народи ова може да доведе до „лавина“ на слични посегања по овие теми во 
од носите меѓу државите не само во Европа, туку и пошироко. Во оваа смисла, 
во дискусиите особено внимание беше посветено на можно распламтување на 
негативните искуства во односите меѓу државите на Балканот, а со тоа и нивно 
влијание врз нивниот демократски и социо-економски развој.

Членовите на Дипломатскиот клуб и понатаму стојат, како што наведоа во 
своето соопштение до медиумите од 28 февруари 2022 година, дека оваа не-
оправдана воена инвазија на Русија врз Украина треба да престане и настанатите 
спорови треба да се решаваат со дипломатски методи. 

Скопје, 9 март 2022
Извршен одбор на Дипломатскиот клуб – Скопје
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Во екот на воените дејствија и интензивните 
активности на планот на гео-политиката и пов тор- 
ното заживување на гео-стратешкиот натпревар во 
и околу Украина, во изминатите недели и месеци 
во светската јавност централно место заземаат 
пра шањата кои непосредно го третираат судирот 
помеѓу двете големи суверени држави - Руската 
Федерација и Украина. 

Судирот, односно руската воена агресија на Ук- 
раина, се одвива на тлото на европскиот кон ти-
нент и е прв од таков вид по завршувањето на Сту-
дената војна, што може да се оквалификува како 

класична воена агресија врз една суверена земја, согласно утврдените принципи 
на меѓународното (воено) право.  

Основната и однапред поставена цел на овој текст не е да го анализира су ди- 
рот како таков (per sé), туку напротив, да ја расветли генезата на проблемот од 
пер спектива на еден од учесниците - независната и суверена европска држава 
- Украина, заедно со уште еден поспецифичен агол на гледање: европските ам-
биции на оваа земја и нејзината заложба за интегрирање во Европската унија. 

Ваквиот пристап и вака конципираната тема претставува всушност и расвет-
лување на генезата на судирот. Tој по многу обележја ги надминува димензиите на 
класичен „билатерален“ конфликт и неминовно добива магнитуда од поширок, 
регионален судир, кој консеквентно може да доведе до реперкусии на целиот ев-
ропски континент, во поширокиот регион на Евро-азија, но потенцијално, и на 
гло балната политичка сцена. 

Овој текст не треба да биде прифатен ниту како последица, ниту како одговор 
на очајничките повици на украинското државно раководство, повторувани во из-
минатите месеци дека всушност во Украина „се брани Европа“, или уште подра-
матично, дека Украина го штити постоечкиот безбедносен поредок на Европа, 
макотрпно создаван и граден во децениите по завршувањето на Втората светска 

оценувани како „можност за антируски геноцид“ во Украина и беа искористени 

како еден од поводите за воената интервенција. 

Од наш аспект особено анахроно прозвучеа идентитетските и историски 

наративи за рускиот и украинскиот народ, кои одат дури до негирање на 

постоењето на вториот. Зачудува искористувањето и истакнувањето 

идентитетски теми како повод за конфликт. Заради значењето и големината на 

конфронтираните земји и народи ова може да доведе до „лавина“ на слични 

посегања по овие теми во односите меѓу државите не само во Европа, туку и 

пошироко. Во оваа смисла, во дискусиите особено внимание беше посветено 

на можно распламтување на негативните искуства во односите меѓу државите 

на Балканот, а со тоа и нивно влијание врз нивниот демократски и социо-

економски развој. 

 Членовите на Дипломатскиот клуб и понатаму стојат, како што наведоа 

во своето соопштение до медиумите од 28 февруари 2022 година, дека оваа 

неоправдана воена инвазија на Русија врз Украина треба да престане и 

настанатите спорови треба да се решаваат со дипломатски методи.  

Скопје, 9 март 2022 
 

Извршен одбор на Дипломатскиот клуб – Скопје 

 

Наталија Задорожњук /чекаме авторски прилог 

 

 

 
д-р Зоран Тодоров, дипломат  
   

Зошто Украина ѝ  е потребна на Европа 
- или зошто Европа ѝ  е потребна на Украина? 

ЗОШТО УкРАиНА ѝ Е ПОТРЕБНА НА ЕВРОПА
- или ЗОШТО ЕВРОПА ѝ Е ПОТРЕБНА НА УкРАиНА?

д-р Зоран ТОДОРОВ
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војна, верификуван со Завршниот акт од Хелсинки во 1975 година и заокружен 
со Париската повелба за нова Европа од 1990 година. Но секако, тој претставува 
обид за разјаснување и расветлување на улогата на Европа и ЕУ vis a vis Украина во 
контекст на релациите на најголемите земји од европскиот континент и Руската 
Федерација.  

Украина - осамостојување од Советскиот Сојуз во 1991 година
При следењето на генезата на конфликтот, што ескалира во отворен воен су-

дир во изминатите месеци, важна, пресвртна, а можеби и клучна година е 1991 
година, односно годината на распадот на Советскиот Сојуз, во кој Украина беше 
втора по големина од 15-те конститутивни републики. 

На референдумот, одржан на 1 декември 1991 година со 84 проценти излезност, 
90 проценти од запишаните гласачи се изјаснија за независна Украина. За разлика 
од крвавиот судир, кој во тој период се одвиваше на територијата на поранешната 
југословенска Федерација, распадот на Советскиот Сојуз и осамостојувањето на 
Украина помина без вооружен конфликт меѓу двете републики. Но, и во тоа вре-
ме, покрај најголемиот проблем - судбината на нуклеарното оружје во Украина 
останато како наследство од Црвената Армија, во билатералните односи со Рус-
ката Федерација се појавува уште една голема политичка разлика: европската ид-
ни на на Украина и безбедносните аранжмани на новата независна држава.

Присуството на нуклеарните потенцијали на територијата на новосоздадената 
држава налагаше особено внимание. Неговата дислокација беше договорена пре-
ку активната медијација на новите западни партнери на Украина и благодарение 
на флексибилноста на тогашната администрација на претседателот јелцин во 
Москва. Но од денешна перспектива се чини дека прашањето на европската ин - 
теграција на Украина остана неправедно запоставено. За разлика од амби циоз-
ните програми на интегрирање на земјите од Централна и Источна Европа во ев - 
ропските структури, кои подоцна резултираа со полноправно членство на овие  
земји во Европската унија, европската интеграција на Украина останува на спо-
реден колосек. Во долг период од петнаесетина години, речиси сите претседатели 
на Украина (кои поради воведениот претседателски систем се главни носители 
на извршната власт во земјата), како еден од главните приоритети го истакнуваат 
идното членство на Украина во Европската унија. Почнувајќи од претседателот 
Кравчук (познат по доктрината на state building), преку двата мандата на Лео нид  
Кучма и амбициозната агенда на претседателот јушченко, прашањето на оп ре дел-
бата за припадноста кон Европа (во поголема мерка отколку кон Евро азија и ЗНД) 
и тежнеењето кон европските интеграции се неспорни.  Но ваквата надворешно - 
политичка ориентација, тоа од денешна перспектива е сосема евидентно, криела 
и сериозни внатрешни дилеми околу начинот на кој оваа ориентација ќе биде реа-
лизирана. 
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Турбулентните односи меѓу Украина и Русија во пост-советскиот период ве-
ројатно беа неизбежни, имајќи предвид дека независноста на Украина беше не - 
надејна и фундаментална промена. Русија имаше огромни потешкотии да ја сог - 
леда и прифати Украина како независна земја без оглед на фактот дека Укра и- 
на беше една од државите основачи на Обединетите нации. Русија долга низа го - 
дини ја смета Украина како составен дел од Руското царство и дури ги смета 
Украинците за ист народ како и Русите. Следствено, Русија реагираше на осамос-
тојувањето на Украина поинтензивно отколку на одвојувањето на другите совет - 
ски републики. Од друга страна Украина, несомнено свесна за кревкоста на сво-
јата независност, беше исклучително чувствителна на секое воочено нарушување 
на нејзиниот суверенитет од страна на Русија. Односите меѓу двете земји продол-
жуваат да бидат нестабилни до самиот почеток на XXI век. Особена загриженост 
предизвикуваше зависноста на Украина од Русија, посебно во енергетскиот сек-
тор. Во 2006 година, на пример, Русија привремено го прекинува снабдувањето 
со природен гас за Украина, откако беше изнесено тврдењето дека Украина не ги 
платила своите сметки. Украина, сепак, остана на ставот дека потегот е одмазда 
за нејзината прозападна политика.

Изборот на претседателот јушченко, во 2004-2005 година претставува прв 
отворен и директен судир со опонентите на европската иднина на земјата.

Претседателските избори во есента 2004 година ја доведоа Украина на работ 
на распаѓање и граѓанска војна. И покрај раширените очекувања и најави дека 
претседателот Кучма ќе се кандидира за трет мандат, тој ја поддржа кандидатурата 
на премиерот Виктор јанукович, кој претходно ја имаше поддршката од рускиот 
претседател Владимир Путин. јушченко, чија платформа беше антикорупциска, 
против непотизмот и антикронистичка - се појави како водечки опозициски кан-
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дидат, но неговата кампања беше спречена да го посети упориштето на јанукович 
- Доњецк и другите источни градови. Во септември истата година здравјето на 
јушченко почна да се влошува, а медицинските тестови подоцна открија дека тој  
претрпел труење со диоксин (наводно извршено од украинската служба за држав-
на безбедност), поради што неговото лице беше изобличено. Во првиот круг од 
претседателските избори, на 31 октомври, јушченко и јанукович освоија по околу 
две петтини од гласовите. Во вториот круг, следниот месец, јанукович беше 
про гласен за победник, иако поддржувачите на јушченко обвинија за измама и 
организираа масовни протести кои станаа познати како Портокалова револуција. 
Демонстрантите, облечени во портокалова боја (бојата на кампањата на јушченко), 
излегоа на улиците, а демонстрациите траеја речиси две недели. Поддржувачите 
на јанукович, на истокот од земјата, се заканија дека ќе се отцепат од Украина до - 
колку резултатите бидат поништени. Сепак, на 3 декември Врховниот суд ги про - 
гласи изборите за неважечки и закажа нов втор круг за 26 декември. Иако јану-
кович ја оспори валидноста на резултатите, јушченко беше инаугуриран за прет-
седател на 23 јануари 2005 година.

Суштината на проблемот- Европскиот пат или европската битка на Украина
Победата на јушченко и наредните десетина години (сѐ до крвавите случувања 

на плоштадот Мајдан), претставуваат период на остри меѓу-партиски борби, кои 
спречуваат јасно трасирање на европскиот пат на Украина. Периодот изобилува 
со интензивни пресметки на политичката сцена на земјата  меѓу  про-европските 
и про-руските сили.

Проевропската траекторија на Украина беше нагло запрена во ноември 2013 
година, кога веќе усогласениот Договор за асоцијација со ЕУ беше поништен само 
неколку дена пред неговото потпишување. Договорот подразбираше потесно ин - 
тегрирани политички и економски врски меѓу ЕУ и Украина, но јанукович под 
силен притисок од Москва дејствуваше против Договорот. Во Киев избија улич - 
ни протести, а Лученко и Кличко се појавија како водачи на најголемите демон-
страции од Портокаловата револуција. Полицијата насилно ја растера толпата 
на киевскиот Плоштад на независноста (Мајдан). Протестите продолжија во де - 
кември, демонстрантите го окупираа Градското собрание на Киев и го повикаа 
јанукович да поднесе оставка. Русија, пак, понуди да ја намали цената на при род-
ниот гас и да купи украински обврзници во вредност од 15 милијарди долари за 
да ја поддржи нестабилната економија на земјата. Украинските демонстранти, 
симболично, ја скршија статуата на Владимир Илич Ленин на Плоштадот на не-
зависноста за време на протестите во 2013 година.
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Додека демонстрациите прераснуваа во немири и отворени судири, во јануари 
2014 година јанукович потпиша цела серија закони со кои се ограничува правото 
на протести, а како одговор на тоа стотици илјади граѓани излегоа на улиците на 
Киев. Следуваат крвави судири меѓу полицијата и демонстрантите, при што беа 
повредени десетици лица на двете страни. На 22 јануари двајца демонстранти 
беа убиени во престрелки со полицијата, а демонстрациите набргу се проширија 
во источна Украина, регион кој традиционално го поддржуваше јанукович и не-
говата определба за поблиски врски со Русија. Демонстрантите го окупираа Ми-
нистерството за правда во Киев, а Парламентот по итна постапка ги укина анти-
протестните мерки. 

Најкрвавата недела во пост-советската историја на Украина заврши на 21 фев - 
руари со договор меѓу јанукович и опозициските лидери, постигнат со посредство 
на ЕУ, кој повика на предвремени избори и формирање Привремена влада на 
национално единство. Парламентот одговори со Одлука за враќање во сила на 
Уставот од 2004 година, со што беа намалени/ограничени извршните надлежности 
на Претседателот. Во следните гласања, Парламентот одобри целосна амнестија 
на демонстрантите и го разреши министерот за внатрешни работи Виталиј За-
хар ченко поради неговата улога во наредбата за задушување на протестите на 
плоштадот Мајдан. 

Претседателот јанукович го напушти главниот град пред гласањето за им пич-
мент, со коешто му беа одземени претседателските овластувања. Во меѓувреме 
јулија Тимошенко, која беше ослободена од затвор, отпатува за Киев каде што 
одржа говор пред толпата собрана на Мајдан. Заменик-претседателот Олександр 
Турчинов беше назначен за вршител на должноста претседател, потег што ја ну-
кович го осуди како државен удар. На 24 февруари Привремената влада го обвини 
јанукович за масовни убиства во врска со смртта на демонстрантите на Мајдан и 
издаде налог за негово апсење.
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Привремената украинска влада го избра Арсени јацењук за премиер, а пред-
вре мените претседателски избори беа закажани за мај 2014 година. јанукович 
повторно се појави во јавноста на 28 февруари во Ростов на Дон, во Русија и одр-
жа говор на руски јазик, инсистирајќи дека тој е вистинскиот претседател на 
Украина.

Договорните односи меѓу Украина и Европската унија
Односите меѓу Европската унија (ЕУ) и Украина се регулирани со Спогодбата 

за асоцијација помеѓу Украина и Европската унија и Длабоката и сеопфатна зо-
на на слободна трговија (ДЦФТА). Украина е приоритетен партнер во рамките на  
Источното партнерство и на Европската политика за соседство (ЕНП). ЕУ и Ук ра-
ина во периодот кој следеше (2014-2021) изградија сè поблиски односи, над гра-
дувајќи ја соработката во правец на постепена економска интеграција и јакнење/
продлабочување на политичката соработка

Спогодбата за асоцијација беше иницирана во 2012 година, но украинската 
влада ги прекина подготовките за потпишување на Спогодбата за асоцијација на 
21 ноември 2013 година за време на претседателството на про-рускиот Виктор 
јанукович. Тој присуствуваше на Самитот на ЕУ во Вилнус на 28-29 ноември 
2013 година, каде што првично беше планирано да се потпише Спогодбата за  
асоцијација, но тоа не се случи. Одлуката да се одложи потпишувањето нај не пос- 
редно влијаеше на создавањето на про-ЕУ движењето Евро-мајдан. Активностите 
на ова движење предизвикаа смена на јанукович и неговата Влада во Парламентот 
во февруари 2014 година.

Политичкиот дел од Спогодбата за асоцијација беше потпишан на 21 март 
2014 година од страна на премиерот Арсени јацењук. Во меѓувреме ЕУ се обиде 
да ја стабилизира Украина со замрзнување на имотот на корумпираните Руси и 
Украинци и со доделување финансиска помош.

Економскиот дел од Спогодбата за асоцијација Украина-Европска унија беше 
потпишан на 27 јуни 2014 година од страна на новоизбраниот претседател Петро 
Порошенко. На 1 јануари 2016 година, Украина се приклучи на ДЦФТА со ЕУ. На 
украинските граѓани им беше одобрено патување без визи во Шенген зоната до  
90 дена, во текот на кој било период од 180 дена, почнувајќи од 11 јуни 2017 година. 
Спогодбата за асоцијација официјално стапи во сила на 1 септември 2017 година. 
Подоцна, на 21 февруари 2019 година, Уставот на Украина беше изменет и беа 
вградени во Преамбулата и во неколку члена одредбите за стратешкиот курс на 
Украина за членство во Европската унија и НАТО. 

Инвазијата на полуостровот Крим во 2014 година беше директниот и агресивен 
одговор на Руската Федерација и претседателот Путин на европските амбиции 
на Украина.
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На 28 февруари 2022 година, во екот на руската инвазија на Украина, укра-
инскиот претседател Володимир Зеленски официјално ја потпиша апликацијата 
на Украина за членство во ЕУ. Премиерите на Полска, Словенија и Чешка, сите 
земји членки на Европската унија, го посетија Киев и се сретнаа со украинскиот 
претседател Володимир Зеленски за да ја изразат својата солидарност и поддршка 
на Украина за време на инвазијата.

Новата генерација Украинци сфаќа дека Европа може и треба да биде све-
тилник за светот, дека ерата на живот без визија е завршена и дека мора да се 
почне со потфати од пошироки размери и да се продолжи патот на интеграција 
на европскиот континент. Украинскиот пример укажува дека на овој пат е пот-
ребна солидарност меѓу богатите и сиромашните, младите и старите, Северот 
и југот, политичкиот Исток и Запад; дека нема компромис меѓу националниот 
су веренитет и европската интеграција, туку сите стануваат посилни ако работат 
заедно. 

Руската инвазија на Украина во 2014 година и анексијата на Крим започнаа 
откако Киев напредуваше кон Спогодбата за асоцијација со ЕУ. Украинците беа 
исправени пред едноставен избор: диктаторскиот модел на Владимир Путин или  
демократскиот модел на ЕУ. Изборот на Украина и Украинците беше лесно на-
правен. Пред 2014 година, украинскиот извоз беше рамномерно распределен во  
ЕУ и Русија. Во годините што следеа, извозот во ЕУ се удвои, а тој во Русија атро-
фираше. Сè повеќе Украинци патуваа во земјите-членки на ЕУ, особено затоа што 
повеќе не беа потребни визи.

Украина, накратко, ја избра Европа. А за Путин ова беше неприфатливо и не - 
подносливо. Сега  целиот цивилизиран свет е исправен пред одлуката: да ја из-
береме Украина! Да, нормално, патот до членството во ЕУ е долг и комплициран 
и со добра причина. Но, ова не се нормални времиња. Милиони храбри Украинци 
повторно го зајакнаа европскиот идеал - за слобода, демократија и соработка - и 
многумина платија со своите животи.

Европските вредности и принципи подразбираат, како што се оценува во Бри-
сел, во знак на солидарност да престане увозот на руски гас, руски енергенси и 
производи. Европската унија смета дека украинската борба за независност треба 
да биде поддржана на секој начин. Во ЕУ се смета дека приемот на бегалци треба 
да продолжи, а кога војната ќе заврши да започне своевиден европски Марша-
лов план за обнова (уште еден американски термин). Конечно, според општото 
расположение во Брисел, вратата за Украина треба да биде отворена во ЕУ.

Во темнината на оваа војна, едно е сигурно: иднината на Украина лежи во Ев-
ропа. Како што би рекол еден познат Американец: „Ich bin ein Europäer“!
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Историјатот на сите досегашни светски и го- 
лем број други локални војни и оружени судири,  
покажува дека патот од причините за секое вое- 
но-политичко конфронтирање до справувањето 
со драматичните и трагични последици од него  
е главно познат. Сето останато се многу чести  
препознатливи воени попатни појави: крше ње- 
то на човековите права, воените злостор ства,  
геноцидот и дру гите зла врз недолжниот народ, 
декор на секоја војна. Од нивното циклично 
пов то рување, човештвото со векови никако не  
може да ги извлече очигледните поуки и нара во- 
ученија, па тие постојано се повторуваат. За жал, 
тоа е така и овој пат, во случајот со актуелната 
руско-украинска војна, („Специјална операција“), 

пос ледна од многуте во овој 21 век, која со своите обем и последици, ако итно не 
се прекине, сериозно се заканува во срцето на Европа да се претвори во „Трета 
светска“, најверојатно катастрофална нуклеарна војна.   

Деновиве, 39 земји-членки на ООН, кои ја обвинуваат Русија за инвазија, на-
водно извршени воени злосторства, злосторства против човештвото и геноцид 
против цивлното  население, пројавени во овој оружен судир во Украина, побараа 
од Главниот обвинител на Меѓународниот кривичен суд, (ICC) во Хаг, Холандија да 
отвори службена истрага против оваа земја и против некои нејзини лидери, кои 
се обвинуваат за воена агресија и геноцид врз соседната Украина. Обвинителот 
јавно потврди дека од страна на оваа специјализирана независна меѓународно-
правна институција, (основана во 1998 година, врз база на веќе постојниот Рим-
ски статут), се прибираат материјални и други докази за овие тешки обвинувања 
искажани од Украина и од голем дел од меѓународната заедница. Меѓународниот 
кривичен суд во Хаг е единствено овластена меѓународно-правна институција, 
над лежна  за поединечно кривично да гони лица обвинети за воени злосторства.  

НЕкОи МЕѓУНАРОДНО-ПРАВНи АСПЕкТи 
НА ВОЈНАТА ВО УкРАиНА

Драган ЈАЊАТОВ
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ООН може да формираат и „ад хок“ правни институции, кои би се занимавале со 
поединечни случаи на кршење на меѓународното воено право, каков што бе ше  
на пример случајот со Меѓународниот кривичен трибунал за војните во бивша ју-
гославија кон крајот на минатиот век и во Руанда во Африка. Меѓутоа, официјални 
извори од руска страна ги отфрлија овие обвинувања, тврдејќи дека располагаат 
со цврсти докази против нив. Од битно значење за секаква верификација на мож-
ните инкриминирани постапки  и дејствија во оваа насока, од голема важност и 
значење се постојните и важечки одредби и документи на меѓународното право, 
кои се потврдени и прифатени од најголем број земји-членки на Обединетите 
нации. Тие и во досегашната  меѓународна правна практика, не еднаш, но не и  
многу лесно во минатото, се употребувале и применувале, се разбира  со поголема 
или помала успешност.    

Корпусот закони во меѓународното право, кои го дефинираат военото злос-
тор ство, се таканаречените Женевски конвенции усвоени од ООН во 1949 година, 
а ратификувани од сите земји-членки на ООН, меѓу кои и од Руската Федерација. 
Конвенциите се понова варијанта на претходниот Закон и обичаи на војната и 
претставуваат низа меѓународни спогодби, кои ги одредуваат меѓународните 
прав ни стандарди за човечно (хумано) постапување во војна. Првите три Женевски 
конвенции ги заштитуваат учесниците во војните и воените заробеници, додека 
Четвртата Женевска конвенција, усвоена по Втората светска војна – ги штити 
цивилите во зоните на воените дејствија. Според оваа конвенција, се определува 
и статусот на военото злосторство:

 Намерно убивање
 Мачење и нечовечко однесување
 Свесно (намерно) нанесување големи страдања и тешки повреди на телес

ниот интегритет и здравјето
 Масовно уништување и присвојување имот, со неоправдана воена нужност
 Земање заложници
 Незаконска депортација и незаконско затворање.

Инаку, Римскиот статут од 1998 година е мошне важна меѓународна спогодба, 
која се однесува на оружените судири и секое кршење на овие воени одредби се 
смета за сериозно кршење на меѓународното право. Овој Статут мошне јасно ја  
детерминира дефиницијата на военото злосторстово:

 Свесно насочување на напади врз цивилното население или против пое ди
нечни цивили кои не учествуваат непосредно во непријателствата

 Свесно покренување напади, со свест дека таков напад ќе предизвика до пол
нително губење животи или повреда (ранување)  цивили

 Напад или бомбардирање, со какви било средства, на небранети градови, 
села, населби или згради.
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Во Статутот стриктно се наведува деке одреден тип згради, како што се: бол
ници, верски или образовни објекти не смеат свесно да се земаат како цел. Исто 
така се забранува употребата на одреден тип на оружје, на биолошко хемиско 
оружје и отровни гасови. Треба да се истакне и тоа дека Меѓународниот кривичен 
суд ја воспоставува својата надлежност само тогаш кога одредени држави не се во 
можност, или не се согласни да ги истражуваат воените злосторства, геноцидот, 
злосторствата против човештвото и злосторствата од воените агресии. Инаку, 
државите, ако се подготвени, можат осомничените и обвинетите за воени злос-
торства да ги санкционираат и по редовен пат во сопствените судови. Овој Суд 
нема своја полиција и во практиката се потпира врз меѓународната соработка со 
инволвираните земји, според нивна начелна согласност. Изречените казни од 
Меѓународниот кривичен суд може да бидат затворски и парични. Треба веднаш 
да се истакне дека Руската Федерација и Украина не спаѓаат во 123 земји членки 
кои ја прифатиле надлежноста на овој Суд, со забелешка дека Украина тоа го 
стори дури деновиве, откако започнаа воените дејствија на нејзина територија. 

Претседателот на Украина Зеленски, министерот за надворешни работи Кулеба 
и амбасадорот на оваа земја во ОН јавно изнесоа серија обвинувања против Русија 
за сторени воени злосторства при бомбардирањето на повеќе градови во Украина, 
вклучувајќи го и главниот град Киев, каде  што наводно настрадале поголем број 
цивили. Покрај ова Москва уште се обвинува дека руските оружени сили при бом-
бардирањата наводно употребиле таканаречени касетни бомби, за кои во 2008 
година е донесена Конвенција за забрана за употреба, што ниту Русија, ниту Ук - 
раи на ја имаат прифатено. Руските оружени сили најчесто се обвинуваат за ра-
кетирање на цивилни објекти; училишта, болници, културни, верски и други 
јавни објекти.   

Од Кремљ овие обвинувања енергично ги отфрлаат како „лажни информации“. 
Официјални лица како рускиот министер за одбрана Сергеј Шојгу и министерот за 
надворешни работи Сергеј Лавров постојано повторуваат дека руските оружени 
сили на територијата на Украина спроведуваат „специјални операции“  исклучиво 
од оружје со висока прецизност, при што „во никој случај не се користат касетни 
и вакуумски бомби“. Во врска со обвинувањата за наводни бомбардирања на ци-
вилни објекти, руската страна истапува со контра обвинување дека украинските 
оружени сили овие објекти ги злоупотребуваат и во нив наводно стационираат 
свои оружени трупи или ги користат како складишта и депоа за оружје и муниција 
и сместуваат „недолжни цивили“, кои под принуда ги употребуваат како „жив 
штит“. Покрај ова, од руска страна се тврди дека низ цела Украина постојат за-
камуфлирани, илегални лаборатории за развој и производство на биолошко оруж - 
је, во кои наводно работат и стручњаци од странство. Минатите искуства при до - 
кажувањето на сторени воени злосторства во многу војни ширум светот и из-
ве дувањето на виновниците во нив пред лицето на правдата покажуваат дека 
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најчесто тој процес е многу мачен, бавен и полн со разни објективни пречки. Но на 
тој пат се испречуваат и голем број разни субјективни, национални, регионални и 
глобални интереси од стратешки и политички карактер, како и воени, економски 
и други интереси. По Втората светска војна, смртта на неколку десетици милиони 
жртви, најмногу Евреи, предизвикани од солдатеската на нацистичка Германија, 
како и страдањата на голем број цивили и заробеници во концентрационите 
логори ширум Европа, ги принудија Сојузничките сили кривично да ги гонат 
ли цата одговорни за овој воен масакр. Веднаш по војната, во 1945-1946 година, 
во таканаречениот Нирнбершки процес беа обвинети и им се судеше за воено 
злос торство на голем број германски воени и цивилни лица. Тогаш на смрт беа 
осудени и егзекутирани десетина водечки германски воени и други личности. 
Ист таков процес во 1948 година беше одржан и во Токио, јапонија, каде што за 
иста причина беа санкционирани со смрттна казна седуммина јапонски воени 
команданти. 

Меѓународниот кривичен трибунал за поранешна  југославија, како тело на  
ООН, беше формиран и активно функционираше од 1993 до 2017 година. Три бу-
налот имаше задача да ги санкционира сите воени злосторства и нивните сто-
рители во војните што кон крајот на минатиот век се водеа практично во сите 
поранешни републики на бившата Федерација. (во 2001 година и во Република 
Македонија). Во тие војни настрадаа околу половина милион луѓе, меѓу кои повеќе 
од 200 илјади цивилни лица. За голем број од обвинетите вината беше докажана 
и беа изречени заслужени високи казни; од доживетен затвор до долгогодишни 
и деценски лишувања од слобода. Некои казната веќе ја издржаа, други беа ос-
лободени За одбележување е дека без исклучок сите постапки беа реализирани 
до крај, иако имаше и обиди за бегство и криење. Некои од покренатите постапки 
не беа завршени до траењето на мандатот на Трибуналот, но тие беа преземани и 
активно сѐ уште се процесуираат од други меѓунардни или домашни правни ин-
станци.  

За воените злосторства клучна одредба е дека никогаш не застаруваат без 
оглед на тоа кој е сторителот!
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Сања ЗОГРАФСкА 1 

1 Сања Зографска е генерална конзулка на Република Северна Македонија во Мелбурн.

Какви последици за светската економија ќе има  
по две години пандемија, што предизвика затвора- 
ње на државите и стопанствата и нарушување на  
глобалните синџири за снабдување и по новата кри- 
за што настана со војната во Украина, е прашање  
што ги замислува и засега сите. Меѓународ ниот  
монетарен фонд во својот априлски извештај за  
идниот изглед на светската економија (World Eco - 
 nomic Outlook) објави дека нестабилноста и неиз-
весноста ќе потраат и различно ќе се одразат врз  
развиените и врз земјите во развој. Војната во Укра - 
ина допол ни  телно ги влоши состојбите, го оневоз-
можи економското заздравување од пан демијата, а 

предизвика и големи страдања, раселувања и разурнувања. Економ ските последици 
не се чувствуваат само во соседството на Украина и во Европа, туку и низ светот. 
Како што опишува економскиот советник и директор на ис тражувањата во ММФ, 
Пјер Оливие Горанша (Pierre-Olivier Gourinchas), економските ефекти од војната 
„се шират надалеку и нашироко - како сеизмички бранови што произлегуваат од 
епицентар на земјотрес“ и тие се протегаат низ стоковите пазари, трговијата, но и 
низ финансиите. Во нашиот меѓусебно поврзан свет, економската криза од вакви 
размери не останува во рамките на еден регион, туку не миновно се прелева на 
останатите делови од светот. Прогнозите на ММФ се дека економскиот раст ќе 
биде забавен, а инфлацијата ќе се зголеми, што произлегува и од зголемените 
цени на храна, енергенси, дополнително и од политиката на ели  минирање на 
Ковид-19 (Стратегија на нула Ковид-19 во Кина) и затворање на го лемите градови 
и транспортни центри како Шангај и Пекинг, што создава ново пореметување на 
синџирите за набавка. 

ЕкОНОМСкА ГлОБАлиЗАЦиЈА или ФРАГМЕНТАЦиЈА
- ЕкСПЕРТСки ВиДУВАЊА 

3

3
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Мерките на фискалната политика можат во помала мерка да ги подобрат сос - 
тојбите. Тие не даваат поволни резултати, бидејќи владите низ светот веќе се вле - 
зени во големи долгови, поради зголемените издатоци за справување со пандемијата.  

Професорот по економија и јавна политика на Харвард, Кенет Рогоф, кој во пе-
риодот од 2001 до 2003 беше главен економист на ММФ прогнозира дека ризикот 
за рецесија во Европа, САД и во Кина расте од ден на ден. Во текст објавен во 
„Гардијан“ на 28 април о.г. Рогоф посочува дека рецесијата во САД, доколку е 
предизвикана од циклус на покачувања на каматните стапки од страна на Сис-
темот за федерални резерви на САД (Централната банка), може да ја намали гло-
балната увозна побарувачка и да доведе до хаос на пазарите. Тој укажува дека ев-
ропската економија, дури и да не беше војната во Украина, беше веќе загрозена и 
од забавувањето на растот на Кина и на САД. Од друга страна, заради влошената 
безбедносна ситуација поради војната, европските влади се под притисок да ги  
зголемат издатоците за национална одбрана. Сепак, во случај на глобална ре це -
сија, оние што ќе страдаат најмногу ќе бидат посиромашните и земјите во развој. 
Дури и земјите-извозници на енергенси и храна, што засега профитираа од вој-
ната поради зголемените цени на овие стоки, може да имаат проблеми. Рогоф 
заклучува дека рекордно високата инфлација не ги прави состојбите полесни, но 
додава: „Не сум сигурен дека политичарите и креаторите на политики се на ниво 
на задачата со која наскоро може да се соочат.“   

Во погоре спомнатиот извештај на ММФ се потенцира дека во вакви тешки и 
несигурни околности, за подобар економски исход се неопходни ефективни на - 
 ционални политики, но и засилена соработка, особено меѓу централните бан ки  
заради контрола на инфлацијата и размена на информации за нејзините дви га-
тели, соодветно дополнето и со мерки за управување со протокот на капитал, во 
согласност со препораките на ММФ. За постигнување на реченото, адаптирање 
на стопанството и ублажување на шоковите ќе биде потребно натамошно вложу-
вање во едукација и обука на работната сила. Тоа ќе биде неопхдно за да се про-
должи со дигиталната трансформација на стопанствата и општествата, но и за на- 
 малување на зависноста од фосилните горива и инвестирање во обновливи изво-
ри на енергија. За борба со климатските промени и елиминирање на нивните не-
гативни ефекти е е потребно забрзување на „зелената транзиција“. 

Мултилатералната соработка ќе биде суштински значајна за постигнување на  
овие цели, а најважен приоритет е изнаоѓање мировно решение за војната, нагла-
сува Гoранша во предговорот на извештајот на ММФ. Притоа, се потсетува дека 
во денешната сложена состојба во светот, многубројни економски, социјални, 
ге о политички и безбедносни фактори дејствуваат во контрадикторност едни на 
други и ги усложнуваат уште повеќе состојбите. Комплексноста е дотолку по го-
лема, што сите тие фактори се однесуваат различно на кус, среден и на долг рок. 
Одлуките што експертите и политичарите ги носат во една општествена сфера 
може да бидат контрапродуктивни во друга. Геополитичката фрагментација, на 
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која сме сведоци, го зголемува ризикот од конфликти и ја зголемува уште повеќе 
економската нестабилност. Горанша го завршува предговорот во извештајот на 
ММФ со констатација дека многубројните предизвици изискуваат „сразмерна и 
ускладена политичка акција на национално и на меѓународно ниво за да се спре-
чи натамошно влошување…“.

Анализите на актуелната светска економска состојба и прогнозите за идниот 
развој го разгледуваат и прашањето на глобализацијата. Дали војната во Украина 
значи и крај на глобализацијата и дали сега се случува обратен процес на фраг-
ментација? На оваа тема пишува Адам Позен (Adam Posen), претседател на Пе-
терсон институт за меѓународна економија во часописот Foreign Affairs (March/
April 2022). Тој смета дека светската економија може да се подели во блокови – еден 
ориентиран околу Кина, а другиот околу САД, во кој би припаднал и најголемиот 
дел од ЕУ, но не и целата ЕУ. Секој од овие блокови би настојувал да се изолира 
од другиот и да го намали неговото влијание. Притоа, геополитичките поделби 
ќе ги зголемат и економските поделби, што може да има соодветно влијание и 
врз меѓународните финансиски односи. Вообичаено, владите ќе настојуваат да 
ги ускладат финансиските системи со својот примарен воен заштитник, бидејќи 
врзувањето на курсевите на валутите има тенденција да ги следи воените сојузи. 
Меѓутоа, Позен посочува дека корозијата на глобализацијата, што веќе се случува, 
ќе го забави економскиот раст, ќе ја намали иновативноста, ќе има негативни 
последици врз технологијата и ќе го намали повратот на капитал во светската 
економија, бидејќи ќе се стимулира инвестирање во национални рамки. Позен 
заклучува дека дури и пред руската инвазија на Украина било тешко да запре 
про цесот на разјадување на глобализацијата. Сепак, развиените демократии мо-
же да ја спречат ерозијата преку широка лепеза на мерки и политики, како фор-
мирање на заеднички пазар меѓу демократиите, за стоки, услуги, па дури и за 
вра ботување. Тие мора да креираат заеднички стандарди и фер поле за соработка 
меѓу сојузници што би ја јакнело здравата конкурентност и би ги намалил лошите 
ефекти од економскиот национализам.

Геополитичкиот футурист Абишур Пракаш од консултантскиот Центар за ино-
вации и иднина од Торонто пишува во „Никеи Азија“ (25 април о.г.) дека војната 
во Украина ја забрза новата ера на вертикална глобализација. Ова е последица 
на технолошката револуција, смета тој, која ги одделува земјите едни од други. 
Пракаш посочува дека светот, наместо да стане поотворен и пристапен, како што 
бил наназад со децении, станува полн со бариери и технолошки ѕидови. Овие нови 
вертикални граници го проблематизираат дејствувањето и функционирањето на 
компаниите.                     

  Што всушност значи тоа, Пракаш го објаснува илустративно со постапката 
на Москва за заштита на податоците и пристапите до серверите. Како резултат 
на санкциите воведени кон Русија заради инвазијата на Украина, многу западни 
технолошки компании ја напуштиле Русија и таа се соочила со проблем околу 
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скла дирање на податоци (cloud проблем). Односно, останала со капацитет за 
скла дирање на податоци за само два месеци, заради што се заканила со заплена 
на серверите на овие компании. 

Друг пример, што го наведува Пракаш за да ја поткрепи својата анализа, е ини-
цијативата на ЕУ за воспоставување заедничка инфраструктура за обез бедување 
на податоците на „Gaia-X”. Со неа европските податоци би се складирале на ев-
ропски сервери и на тој начин би се заменил веб-сервисот на Амазон и на нај го - 
лемиот кинески клауд-провајдер Алибаба Груп Холдинг. Слично се случува и со 
талентираните кадри. За да се спречи нивно заминување од ЕУ, 220 милиони до - 
лари се инвестираат во иницијативата “ELLIS” за изградба на лаборатории за 
веш тачка интелигенција низ земјите-членки на ЕУ. Пракаш смета дека со техно-
логијата ЕУ воспоставува нови бариери и дека времето кога Европа беше отворена 
и пристапна е завршено. 

Според Пракаш технологијата сега служи за изолирање на конкуренцијата, 
преку различни бариери и вештачка интелигенција, со што се фрагментира све - 
тот. За да се остане конкурентен потребно е ново прилагодување, а компаниите 
сфаќаат дека е завршено времето кога можеле да бидат аполитични и да се ин - 
тересираат само за профитот. Сега од нив се бара да изберат страна. Глоба ли- 
зацијата и светот сега се вертикални, вели Пракаш, а идеите, системите и ин сти-
туциите, што управуваа со светот повеќе од 70 години, отпаѓаат.

Во овие тешки услови многу експерти укажуваат на потребата за што поголема 
меѓународна и мултилатерална соработка, за да се најде решение за глобалните 
проблеми. Нивната природа е таква што за трајни и одржливи решенија и вра-
ќање на економската и политичка стабилност не се доволни изолирани одлуки, 
без вклучување на сите засегнати и релевантни фактори. Сосема е јасно дека 
еко номскиот развој не може да биде праволиниски и дека кризите се дел од жи-
вотот, што се случуваат циклично, но важно е тие да бидат третирани со големо 
разбирање за нивната целосна комплексност и реперкусиите што ги оставаат.  

Поранешниот претседател на Светската банка, Роберт Золик (Robert B. 
Zoellick), во својот есеј со наслов „Пред идниот шок- Како Америка може да 
изгради поадаптивна глобална економија“ (Foreign Affairs, March/April 2022) 
пишува: “Еко номската дипломатија на САД била најуспешна кога функционерите 
го ком бинирале чувството за правец кон отворен, кооперативен, взаемно корисен 
економски систем со духот за решавање на проблемите. ....„САД биле најуспешни 
кога мобилизирале меѓународна коалиција што овозможила другите учесници 
истовремено да ги реализираат (нивните) национални и системски интереси за-
едно со Вашингтон. Земјата нема да стане побезбедна доколку се повлече зад 
ѕи дови и граници, ниту ќе успее ако го собори постоечкиот поредок и трага по 
празни мечти. Вашингтон треба одново да ја открие својата способност за праг-
матично прилагодување кон динамичните услови.“        
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БУГАРиЈА и МАкЕДОНСкАТА ДРжАВА, иСТОРиЈАТА, 
ЈАЗикОТ и иДЕНТиТЕТОТ и НАДВОРЕШНАТА ПОлиТикА

Далибор ЈОВАНОВСки, професор

Ветото на Бугарија врз почетокот на преговорите на 
Македонија за членство во ЕУ, базиран врз Рамковната 
позиција на бугарската влада за приемот на Македонија во 
ЕУ, во суштина јасно ги оцртува позициите кои поодамна 
преовладуваат кај политичката и интелектуалната елита 
кај нашиот источен сосед. Анализирајќи го текстот на 
овој документ може да забележиме дека болна точка за 
Бугарија е фактот дека Атина го прифаќа постоењето на 
македонскиот јазик (како дел од јужнословенската ја - 
зична група). Истото тоа го забележавме и во ставот на 
Бугарската академија на науките дека македонскиот ја - 
зик едноставно не постои бидејќи е дијалект на бугар-

скиот. Кон ова треба да додадеме дека и Декларацијата на бугарското Собрание за 
македонското членство во ЕУ ја содржи истата теза. Да не зборуваме за изјави на 
бугарските интелектуалци, политичари и дипломати во кои се негира посебноста 
на Македонците и на македонскиот народ.

Она што веднаш паѓа в очи е дека денес Бугарија како членка на ЕУ во овие 
свои документи не ги почитува базичните принципи за човековите права врз кои 
почива Унијата, за што попусто ѝ забележуваат мериторни меѓународни ин сти-
туции. Дури и стандардот на Унијата број 639, во кој меѓу другите светски јазици 
е забележен и македонскиот, за Бугарија е непостоечки.

Овие ставови на владата во Софија не се случајни, ниту пак нови. Секој кој ја 
следи бугарската политика во однос на Македонија беше убеден дека до ова ќе 
дојде, бидејќи тоа е единствената шанса на Бугарија да ја наметне својата волја и 
позиција врз Македонија. 

Во периодот од 2001 до 2003 година, во рамките на обидите на фондациите 
„Фридрих Науман“ и „Жељу Желев“ за подобрување на комуникацијата помеѓу 
интелектуалците од двете земји, се одржаа неколку конференции на кои учество 
земаа повеќе научници, јавни личности и новинари. Искуството беше позитивно, 
но беа вклучени луѓе од оној либерален дел од бугарското општество. Сепак, кога 
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коалиција што овозможила другите учесници истовремено да ги реализираат 

(нивните) национални и системски интереси заедно со Вашингтон. Земјата 

нема да стане побезбедна доколку се повлече зад ѕидови и граници, ниту ќе 

успее ако го собори постоечкиот поредок и трага по празни мечти. Вашингтон 

треба одново да ја открие својата способност за прагматично прилагодување 

кон динамичните услови.“          
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стана јасно дека Бугарија ќе влезе во ЕУ, контактите престанаа. Во периодот од 
2013 до 2015 година во рамките на соработката помеѓу МАНУ и БАН со бугарските 
историчари беа одржани средби, но и конференции на кои јасно ни беше кажано 
– ако сакаме соработка, читај  членство во ЕУ, а во тие моменти и во НАТО, тогаш 
треба да прифатиме дека сѐ што е поврзано со минатото до 1944 година е бугарско: 
јазик, литература, историја, фолклор, музика итн. За периодот потоа нема да има 
проблем, но тоа се однесува само во рамките на територијата на македонската 
држава. Сето ова што денес се случува не само што не изненадува, туку беше и 
неизбежно. 

Нашата наивност со потпишувањето на Декларацијата од 1999 година, со што 
на бугарската страна ѝ овозможивме да се претстави пред Брисел дека нивната 
држава нема отворени прашања со соседните земји, беше надополнета со членот 
8 од Договорот за пријателство и добрососедство од 2017 година кој содржи тер - 
мин „заедничка историја“, непостоечки во методологијата на историската нау ка.  
Денес тоа се покажува како една, ако не непремостлива, туку секако тешка преч - 
ка за нашето членство во ЕУ. Од денешна перспектива многу е чудно како Со фи- 
ја се согласи за нашето членство во НАТО, а сега создава проблеми за наши от  
пристап кон ЕУ, токму во периодот по склучувањето на Договорот за прија тел-
ство. Како може во 2018 и првата половина на 2019 година да немало проблеми, 
особено во работата на историската комисија, а во втората половина на 2019 го-
дина тоа веќе да стане сериозна пречка. Во овој период е променето и тежиштето: 
во преден план се правата на Бугарите во Македонија, со целосно игнорирање 
на постоење на македонско малцинство во Бугарија. Чудно, но јасно. Ова е пос - 
ледниот момент Софија да го оствари тоа што не успеа да го постигне во минатото 
и беше поразена во неколку војни. Во периодот од 2012 до 2016 година поголема 
група историчари со раководството на МНР го разгледуваа текстот на можниот 
договор за пријателство со источниот сосед. Тие укажуваа дека членот 8, како 
што бара бугарската страна, ќе донесе проблеми во иднина бидејки под терминот 
„заедничка историја“ Софија ќе подразбира и ќе бара да се говори само за бугарска 
историја. За жал тоа и се оствари.

Постарите наши генерации добро знаат дека проблемите во односите помеѓу 
Македонија и Бугарија не датираат од 2019 година. Тие започнуваат уште при са-
мото создавање на македонската држава во 1944 години, чие постоење за многу 
кругови во Софија не било прифатливо, иако со тоа морале да се помират, заради 
неповолната позиција на тогашното бугарско Царство кое до 9 септември беше 
член на нацистичко – фашистичкиот Троен пакт, а потоа ја смени страната во 
вој ната. Тоа пак не значело дека Царството Бугарија ќе биде прифатено како дел 
од антифашистичката коалиција. За тоа најдобро говори и Мировниот договор 
по меѓу сојузниците и Бугарија од 1947 година. Не е на одмет да забележам дека 
кај соседната земја често негативно се говори за поранешнниот југословенски 
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лидер јосип Броз Тито и наводната негова решавачка улога во создавањето на 
современата македонска нација, на штета на бугарската, но се заборава дека ток- 
му југословенската делегација се заложувала за одбрана на бугарската пози ција 
на Париската мировна конференција, што е забележено во тогашните бугарски 
весници и часописи. Тогаш западните сојузници и Грција барале не само остри 
казни за Бугарија, туку и промена на грчко – бугарската граница во полза на Атина. 

Како и да е, навидум односите помеѓу Бугарија и југославија оделе во нагорна 
линија, а кога е во прашање Македонија и Македонците, Софија за првпат го приз - 
нала нивното постење како посебен народ со свој јазик, култура и историја. Ма-
кедонците во Пиринскиот дел добиле широка културна автономија. Сепак, треба 
да се напомене дека кај голем дел од бугарската научна елита, па и во рамките на 
тамошната комунистичка партија имало задршка кога е во прашање постоењето 
на Македонците и македонскиот јазик како посебни во однос на Бугарите и бу гар - 
скиот јазик. Преместувањето на моштите на Гоце Делчев во Скопје, како и на 
ог ромен дел од библиотеката и архивата на Македонскиот научен институт не 
поминале без реакции, иако тоа било прикривано во име на новото братство по-
меѓу двете држави. 

Добрите односи помеѓу Бугарија и југословенската федерација, чиј дел беше 
НР Македонија, завршија со резолуцијата на Информбирото во 1948 година. Вед - 
наш започна и промена на бугарската позиција во однос на Македонците и ма ке - 
донскиот јазик. Дури и самиот Георги Димитров, славен кај нас, критикуван во 
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Бугарија, по резолуцијата на Информбирото говорел за денационализација на 
бу гарското население во НР Македонија. Многу брзо Македонците исчезнаа од 
по писните графи на бугарската статистика и се врати стариот став дека Ма ке-
донците се Бугари, а нивниот јазик во основа е бугарски дијалект. Ова посебно се 
засили по доаѓањето на Тодор Живков на чело на бугарската комунистичка партија 
и држава. Тогаш се појавија тезите за крадење на бугарската историја, културното 
наследство и за создавање на македонскиот јазик на штета на бугарскиот јазичен 
простор. За да бидат нештата појасни, од тој период се и предлозите за заедничка 
прослава на одредени настани и личности помеѓу Бугарија и тогашната НР/СР 
Македонија, како заедничко, односно бугарско минато. Од тој период се и ста-
вовите дека кај населението во НР/СР Македонија, со државен притисок, се по-
јавил и развил посебен македонски идентитет, но дека неговата основа е бу-
гарска. 

Бугарија во 1992 година беше првата држава која ја призна независноста на 
Република Македонија, нешто што позитивно одекна кај нас. Сепак признавањето 
на државата не значеше и признавање на македонската посебност. јазичниот спор 
кој се појави во 1992 година со бугарското одбивање да се потпишат меѓудржавни 
договори помеѓу двете соседни земји не беше нешто неочекувано. Тогаш започнаа 
повторно јавно да се изразуваат бугарските претензии кон Македонците, нивниот 
јазик и минато.

Во 1997 година како реакција на македонското инсистирање во односите со 
Бугарија, особено при склучувањето на меѓудржавните договори, да се користи 
македонскиот јазик, софискиот Македонски научен институт издаде Меморандум 
по повод јазичниот спор. Во овој памфлет авторите се обидуваат да докажат дека 
македонскиот јазик е вештачки, исто како и македонската нација и тој е обичен 
бугарски дијалект. Составувачите на Меморандумот даваат краток историски 
ос врт со забелешка дека македонската нација е конструкција на Коминтерната, 
создадена на антибугарска основа. Тука можеме да прочитаме каков бил, според 
авторите, теророт врз бугарското население во рамките на новосоздадената ма-
ке донска држава, се измислуваат илјадници Бугари кои биле репресирани и уби-
вани од комунистичките власти. Неодамна ова одново го слушнавме, овој пат и 
од бугарски политичари. За македонскиот јазик се користи терминот „политички 
јазик“ и, што е поинтересно, името на јазикот бил чист плагијат, бидејќи името 
било земено од јазикот на античките Македонци, кој исчезнал и за кој многу 
мал ку се знае. Сѐ што било направено за македонскиот јазик, за авторите е алхе-
мија. Памфлетот е дополнет со податоци од странски автори во кои се гледа бу-
гарскиот карактер на Македонија. Што се однесува до македонските научници, 
тие се напаѓани како да се српски слуги. Па така професорите Људмил Спасов и 
Атанас Вангелов се обвинети како „блажеконевисти“ и дека се противат на секоја 
реформа на јазикот. 
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Што се однесува, повторно до јазикот, за составувачите на Меморандумот ма-
кедонскиот јазик има илјадагодишна бугарска историја. Тој е бугарски дијалект, 
кој во 1944 година бил деконструиран од бугарскиот книжевен јазик. Авторите не 
забораваат да потсетат дека Бугарија е таа која прва ја призна независноста на  
Македонија, ѝ помогна за време на грчкото ембарго, одби идеи за поделба на др  - 
жавата и сл. За поцeлосно информирање, овој Институт во 1998 година из даде 
две книги. Едната е посветена на Крсте Мисирков во која тој е прикажан како „по - 
бркана“, збунета личност, која талка помеѓу бугарскиот и македонскиот иденти-
тет. Втората е посветена на Блаже Конески со наслов „Скопската икона – Блаже 
Конески. Македонски лингвист или српски политработник“ во која меѓу другото е 
претставен како српски тројански коњ во работата на Комисијата за кодификација 
на македонскиот јазик.

Кога ќе се погледне европската лингвистичка кар- 
та аргументите на авторите на Меморандумот це ло сно  
паѓаат во вода. Прво, славистичката наука го има пре- 
 познаено македонскиот јазик како по се бен, а и во Буга- 
рија постојат извори каде се споменува постоење на 
македонски јазик уште пред да биде формирана маке-
донската држава. Сличноста на двата јазика воопшто 
не е аргумент за соседната држава. Постојат многу при-
мери за слични јазици – српскиот и хрватскиот, чеш-
киот и словачкиот, рускиот и украинскиот, данскиот и 
норвешкиот итн. Тие дури се и послични меѓу себе, па 
никој не ја спори нивната посебност.  

Меморандумот за јазикот не беше единствена бу гар-
ска платформа или анализа за односите со Македонија. 
Истата 1997 година Научниот центар за бугарска наци- 
онална стратегија ја објави Бугарската национална док-
трина под наслов „Бугарија во дваесет и првиот век“. Во 
оваа доктрина може да забележиме дека Македонија 
се третира како бугарска област со сите познати бу гар- 
ски тврдења. Мошне интересен е вториот дел од овој 
текст, објавен во 2008 година. Тука, а тоа е после зачле-

нувањето на Бугарија во Европската унија, повеќе од јасно е нагласено дека Ма-
кедонија е историска бугарска земја. Во овој документ повторно се говори за 
веш тачката македонска нација, а Македонците се вбројуваат за Бугари надвор од 
Бугарија или како некој вид дијаспора. Интересно е да се забележи дека според 
оваа доктрина бугарската држава треба да се заложи за правото на македонските 
Бугари за самоопределување, занемарувајќи го фактот дека Македонците веќе  
во огромен број немаат намера така да се декларираат. Затоа пак во игра влегу-
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ва бугарското државјанство. Во последниве месеци гледаме како темата на ис-
ториската комисија е ставена на страна, а во игра е вметнување на Бугарите во 
преамбулата на македонскиот Устав.

Овој стратегиски центар во 2000 година во авторство на Веселин Трајков об-
јави една помала студија со наслов „Националните доктрини на балканските 
земји“ во која нема ништо за Македонија. Дали намерно е испуштена Македонија 
или пак забележале дека нашата земја нема национална доктрина е интересно 
прашање на кое, во македонскиот случај, сите треба да одговориме. Сепак, тре-
ба да признаеме дека покрај фактот што Бугарија и тамошните институции не  
сакаат да не забележат, за одредени недостатоци вината е кај нас. Не е на од-
мет да ја забележиме и изјавата на поранешниот бугарски претседател Петар 
Стојанов, во време додека беше на чело на државата, според кој Македонија е 
најромантичниот дел од бугарската историја.

Непосредно по бугарското зачленување во Европската унија се појави и из-
данието на софиската фондација „Манфред Вернер“ со наслов „Бугарската стра-
тегија кон Република Македонија“. Оваа Стратегија е интересна бидејќи во неа, 
покрај сите познати бугарски ставови за Македонија и Македонците, може да 
забележиме идеи кои денес се изнесуваат, а се поврзани со историјата и нејзиното 
толкување. Според составувачот, кој патем е математичар, заради политиката на  
македонските влади самото име на државата Република Македонија создало про - 
 блеми во односите со источниот и јужниот сосед, бидејќи имплицирало те ри то-
ријални претензии. 

Во Рамковната позиција на бугарската влада денес може да забележиме дека 
се бараат гаранции името на државата Северна Македонија да не претставува 
иредентизам кон Пиринска Македонија, која е дел од регионот Македонија. Како 
најава на тоа што денес го гледаме во работатата на мешовитата македонско – 
бугарска комисија за историја, во оваа Стратегија е наведено „корегирање на 
учебниците по историја кои целосно ја фалсификуваат историјата и содржат на в- 
редливи квалификации за бугарската држава и нација, кои се граничат со от-
ворен расизам“. На бугарско барање, во учебниците, официјално одобрени од  
надлежните органи на Република Македонија, изрично да биде истакната „бу-
гарската народносна припадност (утврдена од светската историска наука) на ис - 
такнати фигури од нашата заедничка историја како Св. Климент Охридски, цар  
Самуил, браќата Миладиновци, Гоце Делчев“. Истото ова денес го бара официјална 
Софија. Во Стратегијата се посочуваат начини со кои би се зајакнала бугарската 
позиција во односите со нашата држава.

Доколку ги знаеме овие позиции на бугарските научници, институции и фон-
дации, тогаш политиката на владата во Софија не е никакво изненадување. 

Каде лежи основата на таа политика? Во 19-от и првата половина на 20-от 
век, време кога во рамките на Отоманската империја се оформува бугарската 
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држава, едновремено ја бележиме активноста на македонските преродбеници 
Пулески, Мисирков, Поп Арсов, Чуповски. Се изнесуваат ставови за македонската 
посебност, не само во однос на Бугарите, туку и во однос на Грците и Србите, 
кои исто така дел од македонското население го сметаа за свое. Бугарската на-
ука не сака да прифати дека во историјата на многу народи има личности од 
по литичкиот, културниот и општествениот живот кои се значајни барем за два 
народи. За бугарската политика и наука, дури и денес, не било и не е прифатливо 
дека постојат идеи за посебен македонски јазик, дека идејата за македонска 
автономија застапувана од Македонската револуционерна организација не значи 
и припојување кон Бугарија, туку создавање на посебна македонска држава. Не 
може да се прифати и разбере едно подруго толкување на употребата на терминот 
Бугарија и етнонимот Бугарин во средниот век, кој повеќе има политичко отколку 
етничко значење. Во бугарските научни кругови тешко пробиваат размислувањата 
за споредба на македонско – бугарскиот пример со оној на Чесите и Словаците, 
Данците и Норвежаните, Полјаците и Литванците или Белорусите. Тезата за соз-
давање на македонската нација како творба на резолуцијата на Коминтерната 
едноставно не држи, бидејќи во нејзините документи се споменуваат и тракиска и 
добруџанска нација, а тие не постојат од едноставна причини што немаше услови 
и подлога за такво нешто. Едноставно не се прифаќа толкување на фактите. Ис-
торијата не е само забежување на фактите, туку и нивно толкување. 

Кога го спомнав 19-от век, треба да укажеме на дел од првата национална 
програма изработена од страна на бугарскиот политичар Константин Стоилов. 
Велам прва, бидејќи онаа карта од Сан Стефано, поточно прелиминарниот, но не 
и конечен руско-турски мировен договор, е дело на дел од руската дипломатија 
и не може да се смета како автентична основа на бугарскиот национализам. Кон-
стантин Стоилов до рускиот кнез Александар Батенберг во јануари 1883 година 
испратил една програма за дејствување на бугарската држава на надворешно-
политички план. Тука Стоилов забележал дека проблемот на истокот ќе се реши 
во Македонија и тоа со сила на оружјето и „сѐ зависи од тоа кој прв ќе стигне 
на самото место и со кого ќе биде населението“. Стоилов сметал дека, кога е во 
прашање македонското население, Бугарија требала постојано да нагласува дека 
Кнежевството е единствениот и природен заштитник на Македонија или „со еден 
збор секој Македонец треба да биде задоен со мислата дека во Софија се грижат 
за неговата судбина, за неговата сегашност и за неговата иднина“. 

Доколку населението имало бугарска самосвест тогаш овие зборови на Сто - 
илов нема да биле потребни. Затоа сѐ ова што се случува не е случајно, а нај-
малку е поврзано со некакво неисториско толкување на минатото од страна на 
македонската наука.
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Манчо МиТЕВСки 1, новинар 
ШТО МиСли ЕУ ЗА ФАШиЗМОТ!? 2 

1 Манчо Митевски бил уредник во повеќе пишани медиуми и списанија 
2 Објавено од „Слободен печат“ на 22-23 април 2022. 

Од дамнина, врз основа на вековното искуство, 
народниот мудрец ја изрекол мислата „волкот 
влакното го менува, но не го менува наравот“! 
Бугарија, по којзнае кој пат повторно застана на 
погрешната страна, не само на историјата, туку 
и на сегашноста - сето тоа заради неостварениот 
романтичен санстефански сон за Македонија. Со  
отворањето на бугарскиот клуб во Битола со име- 
то на Ванчо Михајлов, фашистичкиот вазал на Хит - 
лер, крвник на македонските револуционери и кој  
Македонците ги нарекувал „македонистички го - 
веда“, на кое присуствуваа многу сегашни и по - 
ранешни високи државни функционери и поли-
тичари, а дел од нив, освен премиерот Петков, се 
„истакнаа“ со екстремни негаторски и навредливи 

изјави - направија своевидно чествување не само на фашизмот, туку арогантно 
го манифестираа и национал-шовинизмот и експанзионизмот врз македонскиот 
идентитет и државност. 

Тридимензионална провокација
Овој чин може да се посматра како осмислена тридимензионална провокација 

од која се очекуваа одговори на три прашања. 
Прво, провокација кон македонската влада и македонскиот народ. Да се види 

нивната реакција, при што посакувана добитна комбинација за луѓето од типот на 
Каракачанов, Захариева, јотова, Радев ... беше да се забрани чинот на отворањето на 
клубот, односно некој поединец или групација да направи инцидент, па да добијат 
аргумент да го зацврстат ветото. Преовлада разумот и за среќа, такво нешто не 
се случи.  Но, жешкиот костен им беше фрлен во рацете на македонските власти 
да се бранат зошто дозволиле ваква провокација. Второ, кон Европската Унија, 
земјите-членки и САД - како тие ќе реагираат на провокација со националистичко-
шовинистичкото и фашистичко педигре на човекот чие име го славеше дел од бу-
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гарскиот естаблишмент во Битола. Македонија е горда со своето учество и при до- 
несот во антифашистичкиот фронт. Трето, провокација и искушение за бугарскиот 
премиер Петков. Да се види како на овој чин ќе реагира човекот кој се нафати да 
го реши проблемот со ветото на демократски европски начин со компромис во кој 
ќе нема победници и поразени, а кого национал-шовинистичките персони, партии 
и групации во неговата земја го обвинуваат дека е подготвен за предавство на бу-
гарските национални интереси.

По сево ова, а имајќи ги предвид ситуацијата во Европа поради руската вое на  
агресија врз Украина, глобалната енергетска, ценовно/инфлациска криза, штрај-
ковите на некои синдикати подбуцнати од опозицијата, како и неволјите што сѐ 
уште ги создава пандемијата, на потег е Европската Унија пред која стојат отворени 
неколку прашања во врска со проширувањето на Западен Балкан и посебно од но - 
сот на Бугарија кон Северна Македонија и одглавувањето на нејзиниот евро ин те-
грациски процес, бидејќи овој проблем од процедурален може многу брзо и лесно 
да прерасне во безбедносен. 

Отворени прашања
Дали и натаму ќе се толерира скептицизмот кон проширувањето, воопшто, и 

конкретно кон Западен Балкан, консензусот/едногласноста како принцип во од-
лучувањето и ветото како инструмент за заштита на интересите на Европската 
уни ја и поединечно на земјите-членки, кои ја карактеризираат оваа голема гру па-
ција последниве години. Зашто, се покажа дека овој принцип, покрај тоа што е 
демократски дострел и е во функција на почитување и усогласување на интересите 
на ЕУ и на поединечните земји-членки, во некои случаи може да ѝ ги врзе рацете и 
на Унијата како заедница. 

Дали за Европската унија може да се изрече констатацијата „заробена ЕУ“ поради 
неразумна и непринципиелна политика или одлука на само една земја. Таков е 
случајот со ветото на Бугарија, кога ЕУ, одејќи по линија на најмал отпор, во случајот 
со Северна Македонија, дозволи обид за недозволив историски ревизионизам и 
вето со непостоечки критериуми (еднострано наметнат билатерален спор) за за-
поч нување преговори со земја-кандидат, што досега не се случило. Се дозволи,  
една крајно националистичка и експанзионистичка политика кон соседна земја, 
да ѝ создаде многу неволји и на ЕУ, и на сите други земји-членки, но најмногу на РС 
Македонија. Дали официјална Софија, играјќи на картата на заедничка историја, а 
истакнувајќи го ставот дека Македонија е вештачка творба на Тито и Коминтерната, 
игра на тактиката на Путин: Ленин ги измислил Украина и украинската нација. 

Дали ЕУ сфаќа дека оние фактори кои не ѝ посакуваат добро на нашата земја 
и кои, секако, не можат да се осмелат на воена агресија или кој било друг вид опе-
рација или чин кој ќе биде видлив, можат тоа да го сторат, а делумно и го прават 
- со тајни скапо платени и добро осмислени дејствија преку разни странски служ-
би и домашни инсталации да предизвикаат незадоволства, страв, внатрешна нес-
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табилност и евентуални конфликти. Корените на ова водат кон вистинската цел 
- која во својата основа е експанзионистичка, што подразбира да се запре Северна 
Македонија во своите евроинтеграции, а тоа во суштина значи да се изолира, да се 
остави на бришан простор, сама да се дели и - да почнат внатрешни конфликти, 
пред сé меѓупартиски, меѓунационални и меѓуконфесионални, што би довеле до 
натамошни поделби, би се создала институционална криза, а во такви услови би се 
засилиле апетитите на соседите.

Дали ЕУ ќе дозволи да падне уште една влада во Македонија и да се создаде 
криза, нови предвремени избори, делби и општествен застој. Слично како што се 
случи првиот пат со неисполнетото ветување поради методологијата на Макрон, 
вториот пад, со можност и трет пат да падне македонска влада повторно поради 
ветото на Бугарија и неконзистентноста и неисполнетите ветувања на ЕУ и покрај 
исполнетите услови.

Дали ЕУ има став кон фашизмот и национал-шовинизмот што го манифестираше 
деновиве дел од државно-партиската врхушка на една нејзина членка со чинот на 
чествување на еден историски докажан соработник на хитлеровиот нацистички 
режим.

Гледајќи глобално, во Европа и светот, но и локално во Западен Балкан и Северна 
Македонија работите се влошуваат по многу основи. Затоа, ЕУ и земјите-членки 
мора малку посериозно да размислат околу Северна Македонија и да изнајдат фор-
мула за повлекување или за премостување на ветото и почеток на преговорите. 
Сепак, Радев не е Путин, но Балканот е сѐ уште „буре барут“, а Македонија „јаболко 
на раздорот“. 
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ПОЧЕСНиОТ ГЕНЕРАлЕН кОНЗУлАТ 
НА кРАлСТВОТО ДАНСкА ВО СкОПЈЕ

ПОЧЕСНи кОНЗУлАТи ВО РЕПУБликА СЕВЕРНА МАкЕДОНиЈА

Како демократска држава со стабилен социо-економски систем, Данска при 
изборот на своите претставници за соработка со странство, евидентно посветува 
особено внимание на квалитетите кои тие ги поседуват и на нивната ефикасност 
при спроведување на барањата на данските субјекти за развој на односите со 
странските партнери. Неминовно тоа се однесува и при изборот на личностите 
кои Данска ги предлага за свои почесни конзули ширум светот.

При определбата за именување на првиот почесен конзул на Данска во Ре пу-
блика Македонија, Данска преку својата амбасада во Виена побара госп. Трајче 
Мукаетов, генерален директор на „Алкалоид“ а.д. Скопје, да биде именуван за 
почесен конзул со седиште во Скопје. Сите информации кои ги поседуваа во Ко - 
пенхаген за неговите високи деловни способноси и резулати говореа дека се ра-
боти за угледен, искусен и ефикасен стопанственик, добар организатор и личност 
која има исклучително добри односи со политичкиот и стопанскиот естаблишмент 
на Република Македонија. Ним им импонираа резултатите кои ги остваруваше 
Трајче Мукаетов, инвестициските зафати и деловните визии на „Алкалоид“ под 
негово водство, водејќи ја оваа фармацевтска фирма од 1985 година. За целиот 
свој удел во развојот на компанијата во постојан развој, тој беше избран и за нај - 
успешен стопанственик во 1993 година и за декадата 1985-1995. Сето тоа за дан-
ската страна беше цврста основа да му ја даде довербата на Трајче Мукаетов да 
го предводи првиот Почесен генерален конзулат на Кралството Данска во Скопје 
како Почесен конзул, по што Владата даде согласност за негово именување.

Редакцијата на „Дипломатскиот летопис“ се определи, почнувајќи 
од број 12, за воведување нова рубрика под овој наднаслов. Намерата е да 
ја доближиме до јавноста нивната дејност низ еден синтетички приказ 
на чинителите коишто ја определуваат нивната позиција. Почесниот 
конзул е избран од државата што им ја доделува оваа функција за ра  
ди нивната дотогашна афирмација на врските со нашата држава. 
Нивното реноме е стекнато со претходните активности на стопански 
или културен план.
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 Во периодот пред укинувањето на визите 
за македонските граѓани за влез во ЕЕЗ/ЕУ, во 
Генералниот конзулат се издаваа дански визи, 
а беше најавено отворање на канцеларија на 
Конзулатот во Тетово. Заради големиот број на 
барања за дански визи за македонски граѓани 
во тој период помошник на Почесниот конзул 
беше г. Никола Боцевски.

Воедно, припадниците на данските воо ру- 
жени сили во единиците на УНПРЕДЕП во овој 
Конзулат го остварија своето избирачко право 
на 31 мај 1997 година, а потоа и за Референдумот 
за прифаќање на Договорот на ЕУ од Мастрихт. 

Со официјална нота од Протоколот на МНР на РМ од 6 декември 1997 година 
овој Конзулат доби „статус на дипломатско претставништво“.

Трајче Мукаетов, сè до неговата прерана смрт во 2007 година, од данските 
дипломатски претставници и во дипломатскиот и конзуларен кор во Скопје, бе ше 
прифатен како отворен и пријатен соговорник, висок професионалец кој е под-
готвен секому да му ги пренесе своите знаење и искуства, а едовремено да биде 
посветен и на своето семејство. 

Ова беше особено ценето и од данското МНР при определбата на неговото 
место како почесен дански конзул да побара именување на неговиот син г. Жив- 
ко Мукаетов, извршен директор во „Алкалоид“. Тој веќе беше докажан сто пан - 
ственик и пошироко афирмиран општественик, не само во областа на еко но ми- 
јата и деловните зафати. Тој е иницијатор за забрзан научен, кардовски и инвес-
тициски развој на „Алкалоид“, носител на повеќе хуманитарни акции, основач 

на фондацијата „Трајче Мукаетов“, претседател на 
Ракометната федерација на Македонија... 

Заради сето ова, данската амбасада со седиште 
во Виена на 12 јуни 2007 година до македонското 
МНР достави нота со која побара именување на г. 
Живко Мукаетов за Почесен конзул во Генералниот 
конзулат на Кралството Данска во Скопје. Оваа ини-
цијатива МНР ја проследи до Владата со позитивно 
образложение дека овој Генерален конзулат „има 
значајна улога во интензивирањето на односите на  
Република Македонија со Кралството Данска на пла - 
нот на економијата, културата и во конзуларната об-
ласт“. 
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По добивањето на позитивното мислење од Владата од 18 јули 2007 година 
МНР ја извести данската страна дека „нема пречки г. Живко Мукатов да биде 
именуван за Почесен конзул на Кралството Данска во Скопје“. 

Така, овој конзулат во Скопје во континуитет постапува кога се Данци во не - 
волја, по барања на издавање на патни листови, како и продолжување на пас о- 
ши за деца под 12 години. За останатите барања за дански патни исправи, дан-
ски визи, дозволи за престој, обединување на семејства и сл., конзулатот ги прос-
ледува во Амбасадата на Данска во Белград. Оваа активност на Генералниот 
конзулат, во новите услови на партнерство на Македонија и Данска во НАТО и 
во процесот на приклучување на Република Северна Македонија во Европската 
унија, продолжува со несмален интензитет.  

Како дански претставник во Скопје, заедно со амбасадорите на Данска во 
Виена, а потоа и во Белград, акредитирани и за Република Македонија, г. Живко 
Мукаетов значајно придонесе за запознавање на двете општества и особено на 
деловните субјекти на двете земји. За таа своја активност г. Живко Мукаетов е 
носител и на високото данско одликување „Витез на данското знаме“, доделено 
со указ на Нејзиното Величество, данската кралица Маргрет Втора. 
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Салим кАДРи кЕРиМи 1 

6  Авторот бил вршител на должноста шеф на Амбасадата на Република Македонија во Копенхаген од јуни 
2007 до декември 2009 година 

Како општа квалификација за македонско-данските 
односи може да се извлече константата дека тие пос то-
јано биле во нагорна линија. Од подготвеноста за заемно 
почитување и соработка произлегува и интересот да се  
задржи сличната геосоцијална и геостратешка пози ција 
на две релативно мали европски земји, иако со различни 
историски искуства и различно социо-економско ниво 
на развој. 

Кралството Данска беше една од првите земји членки 
на Европската унија (ЕУ), која ја поддржа независноста 
на Република Македонија. Признавањето на Република 

Македонија од страна на Кралството Данска уследи веднаш по приемот на нашата 
земја во ОН (8 април 1993), додека дипломатските односи меѓу двете земји беа 
воспоставени на 16 декември 1993 година. 

ДАлЕЧНи, А ТАкА БлиСки
СЕВЕРНА МАкЕДОНиЈА и ДАНСкА

 
Салим Кадри Керими6, дипломат    

 
ДАЛЕЧНИ, А ТАКА БЛИСКИ 

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ДАНСКА 
 

Како општа квалификација за македонско-данските односи може да се 

извлече константата дека тие постојано биле во нагорна линија. Од подготвеноста 

за заемно почитување и соработка произлегува и интересот да се задржи 

сличната геосоцијална и геостратешка позиција на две релативно мали европски 

земји, иако со различни историски искуства и различно социо-економско ниво на 

развој.  

Кралството Данска беше една од првите земји членки на Европската унија 

(ЕУ), која ја поддржа независноста на Република Македонија. Признавањето на 

Република Македонија од страна на Кралството Данска уследи веднаш по 

приемот на нашата земја во ОН (8 април 1993), додека дипломатските односи 

меѓу двете земји беа воспоставени на 16 декември 1993 година.  

 

 

 

 
                                                           
6 Авторот бил вршител на должноста шеф на Амбасадата на Република Македонија во Копенхаген 

Голема заслуга за ваквиот проактивен однос на Кралството Данска/, 
кон самостојноста на Република Македонија, му припаѓа на поранешниот 
МНР на оваа скандинавска земја, Уфе Елеман Јенсен, кој уште од самиот 
почеток застана во принципиелна одбрана на барањето за признавање на 
Република Македонија и за нејзино меѓународно етаблирање. Во повеќе 
наврати и во разни својства/, тој директно им се спротивстави на грчките 
гледишта кои го/блокираа тоа етаблирање.  

Поради наведените и други заслуги, во февруари 2010 година 
претседателот на Република Македонија Ѓ.Иванов на Уфе Елеман Јенсен му 
беше доделен Орденот „8 септември“. 

Голема заслуга за ваквиот проактивен однос на Кралството Данска 
кон самостојноста на Република Македонија му припаѓа на поранешниот 
МНР на оваа скандинавска земја, Уфе Елеман Јенсен, кој уште од самиот 
почеток застана во принципиелна одбрана на барањето за признавање 
на Република Македонија и за нејзино меѓународно етаблирање. Во повеќе 
наврати и во разни својства, тој директно им се спротивстави на грч
ките гледишта кои го блокираа тој процес. 

Поради наведените и други заслуги, во февруари 2010 година прет се
дателот на Република Македонија Ѓ.Иванов на Уфе Елеман Јенсен му го 
додели Орденот „8 септември“.

6

6
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Уште во мај 1992 година на Министерскиот состанок на ЕЗ во Брисел, кога 
уште еднаш беше одложено признавањето на Република Македонија од страна на  
ЕЗ, данскиот МНР Уфе Е. јенсен побарал ЕЗ веднаш да ја признае Република Ма - 
кедонија. Овој предлог бил поддржан само од страна на то гашниот МНР на Хо-
ландија, Ханс Ван ден Брук. По спротивставувањето од страна на Република Грција 
ова прашање било одложено и решено ЕЗ во Скопје да испрати посредничка “Ра-
ботна мисија“.

По блокадата од страна на Европската заедница од Лисабон (27 јуни 1992) Ре - 
публика Македонија да не биде признаена за независна држава под ус тавно то  
име, Обединетото Кралство како актуелен претседавач со ЕЗ во Единбург на 11-
12 декември 1992 година организираше состанок на Европскиот совет. Тогаш на  
инсистирање на Данска и Холандија беа донесени одлуки на Македонија да ѝ се 
пружи значајна економска подршка (во прва транша од 50 милиони еки за ху ма-
нитарна и техничка помош) и да не ма последици од воведените санкции за ради 
воените дејствија на југос ловен ските простори.

Само 5 дена по одлуките на ЕЗ од Единбург, на 16 декември 1992 година, 
прет ставници на Велика Британија, Германија, Франција и Италија во Скопје ги  
разменија нотите за воспоставување на дипломатски односи со Македонија. Дан - 
ска и Холандија тоа декларативно го сторија на 20 де кември 1992 година, а фор-
мално размената на ноти уседи на 14 април 1993 година. 

Меѓу првите странски државници кои го посетија Скопје (13 јануари 1993 го-
дина) и во својство на тогашен претседавач со ЕЗ, беше данскиот МНР Уфе Е. 
јен сен. Негов беше предлогот за отпочнување на процесот за воспоставување 
на дипломатски односи на државите членки на ЕЗ со Ма кедонија. Бараше да се  
изврши притисок од страна на ЕЗ врз Република Грција за прекинување на дип-
ломатската блокада кон Република Ма ке донија, која ја оцени како “црно петно 
врз нивната совест“. При ваквиот развој, меѓу двете земји беа именувани и пр ви- 
те амбасадори, на Крал ството Данска јорген Бојер (31 декември 1993 година со 
седиште во Виена), а Република Македонија подоцна (на 14 септември 1996 година) 
го именува Мухамед Халили за прв македонски амбасадор во Данска со седиште 
во Копенхаген.

*   *   *

Кралството Данска претставува значаен партнер на Република Северна Ма - 
кедонија со реални можности за развој на сестрани односи и соработка во по- 
веќе области од обостран интерес. Членството на РС Македонија во НАТО, при-
јателските односи и позитивниот пристап на Данска во поглед на интеграцијата и 
полноправното членство на РС Македонија во Европската унија и присуството во 
Данска на наша бројна иселеничка заедница претставуваат важни претпоставки 
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за натамошно проширување и унапредување на македонско-данските односи и 
соработка. 

Во изминатите три децении Данска како членка на ЕУ и НАТО, и покрај на-
челната принципиелна поддршка што постојано ѝ ја даваше на Република Маке-
донија на планот на интеграцијата на земјата во европските и евро-атлантските 
интеграции, укажуваше на важноста на внатрешните реформи во процесот на 
зачленување во ЕУ и НАТО. Кога беше неопходно се солидаризираше со пре ос-
танатите земји членки на ЕУ во однос на одлуките што се донесуваа за развојот 
на демократијата и правната држава во Македонија. И во вакви околности, на 
10 април 2002 година данскиот Парламент беше прв меѓу членките на ЕУ кој го 
ратификуваше Договорот за асоцијација и стабилизација меѓу земјите од ЕУ и Ре - 
публика Македонија. Таа го имаше истиот пристап и по потпишувањето на Прес-
панскиот договор кога беше прва меѓу земјите основачи на НАТО Алијансата, која 
уште на 26 март 2019 година го ратификуваше со 97 гласа „за“, 9 воздржани и 
ни ту еден глас „против“, а на 12 април 2019 година го депонира Протоколот за 
пристапување на Република Северна Македонија во НАТО алијансата.

По членството на РС Македонија во НАТО (на 27 март 2020 година) и осо-
бено по очекуваното започнување на пристапните преговори со ЕУ, развојот на  
македонско - данските односи и соработка се очекува да добијат друг - пок ва- 
литетен тек. Зависно и од интересот на данските фирми за соработка и особено 
за инвестирање во РС Македонија, се очекува обемот на економската размена 
постапно да расте и да се зголемува. 

Сето тоа треба да придонесе и за интензивирање на политичкиот дијалог и за 
соработката во разни области. На ниво на шефови на држави во изминатите три 

депонира Протоколот за пристапување на Република Северна Македонија во 

НАТО алијансата. 

 По членството на РС Македонија во НАТО (на 27 март 2020 година) и 

особено по очекуваното започнување на пристапните преговори со ЕУ, развојот 

на македонско - данските односи и соработка се очекува да добијат друг - 

поквалитетен тек. Зависно и од интересот на данските фирми за соработка и 

особено за инвестирање во РС Македонија, се очекува обемот на економската 

размена постапно да расте и да се зголемува.  

Сето тоа треба да придонесе и за интензивирање на политичкиот дијалог и 

за соработката во разни области. На ниво на шефови на држави во изминатите 

три децении беше реализирана само посетата на претседателот Киро Глигоров во 

март 1995 година на Данска за време на Меѓународна конференција и една 

средба претседателот Ѓорге Иванов со кралицата Маргрет II, на прием за 

шефовите на делегациите учеснички на Конференцијата на ОН за климатски 

промени во декември 2009 година. Слична е и размената на посети на ниво на 

претседатели на влади. Премиерот на Данска Анас Фог Расмусен на 24 октомври 

кралицата Маргрет Втора со претседателот ѓорге иванов, 
конференција на ОН за климатски промени, копенхаген, декември 2009 година
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децении беше реализирана само посетата на претседателот Киро Глигоров во март 
1995 година на Данска за време на Меѓународна конференција и една средба на 
претседателот Ѓорге Иванов со кралицата Маргрет Втора, на прием за шефовите 
на делегациите учеснички на Конференцијата на ОН за климатски промени во 
де кември 2009 година. Слична е и размената на посети на ниво на претседатели 
на влади. Премиерот на Данска Анас Фог Расмусен на 24 октомври 2003 година 
престојуваше во Скопје и имаше плодни разговори со своите домаќини.

За разлика од контактите на ниво на шефови на држави и влади, во изминатиот 
период контактите на ниво на МНР на двете земји беа позачестени. Од данска 
страна по првата посета на Уфе Е. јенсен беа реализирани повеќе посети: на МНР 
Нилс Хелвег Питерсен, на МНР Пер Стиг Милер, на МНР Андерс Самуелсен и 
на МНР јепе Кофод, а од македонска страна на МНР Александар Димитров, на 
МНР Антонио Милошоски, на МНР Никола Поповски, на МНР Никола Димитров 
и на МНР Бујар Османи. На овие средби беа потпишани и серија билатерални 
договори, меѓу кои и оној за заемна заштита на инвестициите, за избегнување на 
двојното оданочување и за соработка во областа на царините.

При подготовката на овие средби и договори беа водени и политички кон-
султации на ниво на Министерства за надворешни работи. По првите консултации 
одржани на 20 јануари 1994 година (Виктор Габер – Кристијан Копе), такви размени 
на мислења и ставови редовно се одржуваа сè до последните на 8 октомври 2018 
година, 

Во врска со почетокот на преговорите на РС Македонија со Европската уни-
ја, Данска во јуни 2018 година се приклучи кон државите кои го условуваа отво-
рањето на преговорите со подобрување на состојбите во однос на корупцијата, 
организираниот криминал и недостатокот на владеење на правото. Водејќи се 
од своите принципи, Данска не беше дел од 14-те земји членки на ЕУ, кои пред 
одржувањето на Советот за општи работи на ЕУ во јуни 2019 година излегоа со 
документ – Заедничка изјава за посветеноста на ЕУ кон европската интеграција 
на Западен Балкан, а со тоа за постојана поддршка која ја даваат кон земјите од 
Западен Балкан во однос на нивниот еврпски пат.

Данска постојано ја апострофира РС Македонија како добар пример за ре ша - 
вање на пробленмите во регионот и особено со соседите, иако со одредена воз-
држаност. Таа го поздрави потпишувањето на Преспанскиот договор и Договорот 
за пријателство со Република Бугарија, залагајќи се притоа за продолжување на 
дијалогот со бугарските институции, со цел за надминување на разликите во врска 
со некои прашања за да се деблокира процесот за започнување на пристапните 
преговори на РС Македонија за полноправно членство во ЕУ. 

Сепак, позитивните сигнали од нивото на политичките и сојузнички односи 
не наидува на позабележлив одзив во конкретна размена на економски, со ци - 
јален и културен план, којашто е сè уште во многу скромен обем. Така на при-
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мер, размената на економски план со години редовно се движи меѓу 20 и 30 ми - 
лиони евра, што е симболично со оглед на можностите и јавно искажаниот ин-
терес за подинамична соработка на заинтересираните субјекти од двете др жа-
ви. Размената се реализира само како конкретна иницијатива за потребите на 
нејзините носители, а изостанува долгорочна стратешка проекција.

 

Како земја во која околу 15% од нејзиното население се доселеници и која приз-
нава двојно државјанство, Данска во односите и со Македонија на  прашањето на 
миграциите му посветува исклучително внимание. Соработката на ова поле е од 
двостран интерес, бидејќи РС Македонија се наоѓа на рутата на емигрантските 
бранови насочени кон Европа. 

Што се однесува до присуството на граѓани по потекло од Македонија во 
Данска, се смета дека нивниот број се движи околу десет илјади, сè во зависност 
од времето на нивното доаѓање и адаптирање во Данска, како и од неминовниот 
процес на нивното социо-економско прилагодување. Постои разгранета мрежа 
на клубови за одржување на традициите и врските со татковината на нивните 
претци, но доселениците од РС Македонија во Данска, а особено нивните нови 
генерации родени во оваа земја, само симболично се поврзани со состојбите и 
ре алностите во РС Македонија. 

Со сите лимити од далечината и од разлчните историски, културни и социо-
економски услови во кои се развивале двете општества, соработката и размената 
меѓу двете држави може да се унапреди само со промислена и долгорочна плат-
форма, за што реални можности се отвораат со интерграцијата на РС Македонија 
во Европската унија.

започнување на пристапните преговори на РС Македонија за полноправно 

членство во ЕУ.  

Сепак, позитивните сигнали од нивото на политичките и сојузнички односи 

не наидува на позабележлив одзив во конкретна размена на економски, 
социјален и културен план, којашто е сè уште во многу скромен обем. Така на 

пример, размената на економски план со години редовно се движи меѓу 20 и 30 

милиони евра, што е симболично со оглед на можностите и јавно искажаниот 

интерес за подинамична соработка на заинтересираните субјекти од двете 

држави. Размената се реализира само како конкретна иницијатива за потребите 

на нејзините носители, а изостанува долгорочна стратешка проекција. 

 
Копенхаген 2010 год. С.Керими на промоцијата на книгата “Arven Fra Byzans“ на археологот Е. Фледелиус,. 
(десно)г – тогашен претседател на Данскиот Хелсиншки момитет) 
 

Како земја во која околу 15% од нејзиното население се доселеници и која 

признава двојно државјанство, Данска во односите и со Македонија на  

прашањето на миграциите му посветува исклучително внимание. Соработката на 

ова поле е од двостран интерес, бидејќи РС Македонија се наоѓа на рутата на 

емигрантските бранови насочени кон Европа.  

Што се однесува до присуството на граѓани по потекло од Македонија во 

Данска, се смета дека нивниот број се движи околу десет илјади, сè во зависност 

од времето на нивното доаѓање и адаптирање во Данска, како и од неминовниот 

С. керими со авторите на книгаta “Arven Fra Byzans“, 
копенхаген, 2010 година
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НАДВОРЕШНАТА ПОлиТикА НА кРАлСТВОТО ДАНСкА

Историјата на односите на државата Кралство Данска со странство покажува 
дека таа е доследно определена ефикасно да спроведува цивилизирани и ста-
билни постапки засновани врз принципи утврдени во највисоките акти на ме ѓу-
народната заедница. Нејзината геостратешка позиција и историските искуства од 
односите со Германија и другите скандинавнски земји ја наметнале државничката 
мудрост за умерени чекори и во најотсудните и критични моменти, што можеле 
да го нарушат мирот, да го доведат во опасност развојот и постојниот степен на 
благосостојба на нејзините граѓани.

На официјалната воведна страница на данското МНР може да се прочита дека 
„Данска е одговорен глобален учесник кој активно придонесува за надминување 
на глобалните предизвици.“ Што се однесува до напорите за одржлив развој во 
светот, оваа држава се истакнува како една од водечките светски земји на овој 
план. Данска постојано се активира во пружање поддршка и помош на регионите 
кои се под удар на дестабилизирачки фактори, за која цел има оформен и свој 
Ми ровен и стабилизирачки фонд.

Со таквиот свој стратешки пристап кон обезбедување мир и безбедност поши-
роко во светот Данска смета дека може да постигне унапредување на своите 
интереси за заштита на својата безбедност, просперитет и социјална кохезија. Те-
мите безбедност, миграции, климатски промени и економска дипломатија денес 
ги отсликуваат меѓниците на ангажманот на современата данска надворешна по-
литика.

Затоа данските официјални претставници меѓу првите државници ја осудија 
руската инвазија во Украина. Данскиот министер Кофорд на 4 февруари 2022 го - 
дина ја маркираше одговорноста на Русија за страдањата на населението во Укра-
ина и потенцираше дека одговорните за оваа трагедија треба да сносат последици. 
Веднаш на почетокот на инвазијата Данска од свои извори на Украина ѝ даде 50 
милиони евра како хуманитарна помош и дополнителни 20 милиони евра за под-
дршка на економијата.

Регионалната политика на Данска се заснова врз повеќе формални и нефор-
мал ни иницијативи за соработка на северните, нордиските и балтичките земји, 
како и преку проекти за одржлив развој на Арктикот. Заедно со државите од ре-
гионот преку иницијативата „Нордиска соработка“, покрај на политичко ниво 
(парламенти, влади и државни институции) се остварува широка соработка и на  
невладините организации, а сè со цел до 2030 година овој северен регион на Ев- 
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 ропа да стане „најодржлив и најинтегриран“ во светски размери. Затоа кон оваа  
иницијатива инклинираат и трите балтички држави, поранешни советски репу б- 
лики Латвија, Литванија и Естонија. 

Од другите надворешно-политички теми во врска со проширувањето на Ев-
ропската унија со нови држави, Данска инсистира на исполнување и одржување 
на критериумите на ЕУ од страна на кандидатите за влез во ЕУ. Таа за оваа тема, не 
само принципиелно, ги поддржува големите членки на ЕУ (Франција и Германија) 
со кои ги усогласува своите ставови за секоја конкретна кандидатура.

Во врска со проширувањето на НАТО Данска секогаш се залагала за „отворени 
врати“ и официјално искажувала став дека проширувањето на НАТО кон Западен 
Балкан е од стратешка важност за НАТО.

Меѓународните кризи, како „арапската пролет“, економските турбуленции и  
војните, порано на просторите на поранешната југославија или актуелнава во  
Улраина и како последица големиот наплив на мигранти, поттикнуваа рес трик-
тивна имиграциона политика на Данска. Тогаш во целост доаѓаше до израз нај-
високиот степен на имплементација на политиката на заштита на безбедноста, 
внатрешниот мир и на благосостојбата на граѓаните на Данска.

Како една од основачите на Обединетите нации, Данска на меѓународен план  
постојано се залага за примена на вредностите фиксирани во базичните до ку - 
менти на ОН за заштита на човековите права, демократијата, економско-со ци-
јалниот развој, за заштита на човековата околина од климатските промени. Овие  
цели таа ги подведува под напорот за оформување заедничка безбедносна поли-
тика, при што активно придонесува и со учеството во мировни и хуманитарни 
мисии ширум светот. Таа меѓународна политика и ангажман на Данска не еднаш 
наоѓаше валоризација и во односот кон неа на членките на ОН, кои на Данска на 
четири пати ѝ ја изгласуваа довербата да биде членка на Советот за безбедност на 
ОН во непостојаниот состав на ова највисоко тело на ОН.
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Фатон БЕЈТА, амбасадор 1 

1 Фатон Бејта од септември 2020 година е амбасадор на Република Северна Македонија во Копенхаген.

Данска посветува особено внимание, ја негува и  
поддржува регионалната соработка, за што е посеб- 
но горда и вклучена во телата кои ја коордираат  
нордиската, балтичката, потоа нордиско-балтич ка-
та, арктичката, но и во евро-арктичката Баренцова 
соработка. 

Данска денес е членка на Советот на државите 
од Балтичкото Море (The Council of the Baltic Sea 
States - CBSS) заедно со Германија, Естонија, Исланд, 
Латвија, Литванија, Норвешка, Полска, Русија, Фин - 
ска и Шведска. Советот е основан во 1992 годи на,  

како последица од геополитичките промени во балтичкиот регион по завршу ва- 
њето на Студената војна. Советот бил формиран на иницијатива на Уфе Елеман 
јенсен и Ханс-Дитрих Геншер, тогашни министри за надворешни работи на Дан - 
ска и Германија. CBSS работи врз принципот на вмрежување со активности зас-
новани врз проекти. 

Иницијалната соработка и активното учество на Русија со оваа група земји на 
CBSS беше од големо политичко значење за Данска. Но на последниот состанок 
на Советот на CBSS на 3 март 2022 година министрите за надворешни работи ус-
воија Декларација со која ги суспендираат Русија и Белорусија како последица 
од „неиспровоцираната и незаконска воена агресија која ја спроведува Русија, 
потпомогната од Белорусија, против Украина, украинскиот народ и властите во 
земјата”. 

Од самото основање, CBSS одиграла клучна улога како прва регионална гру-
пација на независните балтички држави, обединетата Германија и Руската фе-
де рација. На овој начин, CBSS придонела кон намалување на интензитетот на 
кон фликтите, а едновремено се стремела кон унапредување на демократските 
услови во тој регион. Понатаму, покрај CBSS се формираат и други платформи за 
соработка во регионот на Балтичкото Море.

ДАНСкА и РЕГиОНАлНиТЕ 
ОРГАНиЗАЦии и СТРУкТУРи
 

 

Фатон Бејта, амбасадор7   

ДАНСКА ВО РЕГИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И СТРУКТУРИ 

Данска посветува особено внимание, ја негува и поддржува регионалната 

соработка, за што е посебно горда и вклучена во телата кои ја коордираат  

нордиската, балтичката, потоа нордиско-балтичката, арктичката, но и во евро-

арктичката Баренцова соработка.  

Данска денес е членка на Советот на државите од Балтичкото Море (The 

Council of the Baltic Sea States - CBSS) заедно со Германија, Естонија, Исланд, 

Латвија, Литванија, Норвешка, Полска, Русија, Финска и Шведска. Советот е 

основан во 1992 година, како последица од геополитичките промени во 

балтичкиот регион по завршувањето на Студената војна. Советот бил формиран 

на иницијатива на Уфе Елеман-Јенсен и Ханс-Дитрих Геншер, тогашни министри 

за надворешни работи на Данска и Германија. CBSS работи врз принципот на 

вмрежување со активности засновани врз проекти.  

Иницијалната соработка и активното учество на Русија со оваа група земји 

на CBSS беше од големо политичко значење за Данска. Но на последниот 

состанок на Советот на CBSS на 3 март 2022 година министрите за надворешни 

работи усвоија Декларација со која ги суспендираат Русија и Белорусија како 

последица од „неиспровоцираната и незаконска воена агресија која ја спроведува 

Русија, потпомогната од Белорусија, против Украина, украинскиот народ и 

властите во земјата”.  

                                                           
7 Фатон Бејта од септември 2020 година е амбасадор на Република Северна Македонија во Копенхаген. 

7

7
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Меѓу другите, еден од тие форуми претставува Стратегијата на ЕУ за регионот 
на Балтичкото Море (EUSBSR). Во октомври 2009 година, Европскиот совет од-
лучил да започне стратегија на ЕУ за регионот како прва макро-регионална стра - 
тегија на ЕУ. Овие стратегии на ЕУ се насочени кон обезбедување подобра и по-
кохезивна регионална координација на политиките и проектите и се засновуваат 
врз принципот на користење на веќе постоечката легислатива, постојните фи-
нан сиски ресурси и постоечките институции. EUSBSR има за цел заштита на жи-
вотната средина, го поттикнува растот и развивањето на инфраструктурата меѓу 
земјите од Балтичкото Море. Преку неа денес се активни 175 проекти. Данска е 
одговорна за координирање на 4 приоритетни области: чист превоз, безбеден 
пре воз, енергија и мали и средни претпријатија.

Данска активно учествува и во финската иницијатива Северна димензија 
(Northern Dimension - ND) од 1997 година, која по Самитот ЕУ-Русија на 28 септември 
2006 година ги опфаќа земјите членки на ЕУ, како и Исланд, Норвешка и Ру си - 
ја како рамноправни партнери. Програмата за соработка во рамките на ND пред - 
видува размена во областа на економијата, безбедноста и правдата, како и заед-
ничка соработка во областа на образованието, истражувањето и културата. 

Други регионални организации на земјите од Балтичкото Море се Нордискиот 
совет на министри, како и Хелсиншката комисија (HELCOM), кои преземаат одго-
ворност за спроведување на Хелсиншката конвенција за заштита на Балтичкото 
Море. Понатаму, друга независна данска организација е и Балтичкиот форум за 
развој (Baltic Development Forum - BDF), основана во 1998 година од страна на по-
ранешниот министер за надворешни работи Уве Елеман јенсен, како прет седател. 
Во основа и BDF претставува можност за создавање на мрежи и конкретни проекти 
за заинтересираните страни во регионот за промоција на регионот на Балтичкото 
Море како интегриран, просперитетен и меѓународно конкурентен регион.

Во голема мера, сите овие иницијативи и организации ги споделуваат истите 
општи цели - да ја трансформираат политичката посветеност на учесничките во 
реализација на конкретни развојни проекти. На врвот на агендата им се: заштитата 
на животната средина, економскиот раст, цивилната безбедност, како и развој на 
образованието и културата. Во практика тоа вклучува подобрување на морскиот 
екосистем, надзор и контрола на безбедноста и мерки против трговијата со луѓе.

Рамка на политиката на Данска во Балтичко Море 
Оваа рамка на политичко ниво била одобрена на 2013 година. Пред данските 

државни институции, но и пред данскиот бизнис сектор рамката ја промовираше 
поранешниот ми нистер за европски прашања. Рамката наведува три цели на 
политиката за учество на Данска во соработката во базенот на Балтичкото Море, 
имено: Прва главна цел е определеноста на Данска во поврзување на балтичкиот 
регион во уште поблиска соработка меѓу сите земји од Балтичкото Море. Ова 
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исто така се однесувало и на Русија, имајќи ги предвид тогашните интереси на 
данската Влада која до пред руската воена агресија врз Украина даваше големо 
значење на политичкото и економското учество на Русија во соработката на 
Балтичкото Море. 

Понатаму, вториот приоритет е во согласност со агендата за зелен раст на дан- 
ската Влада. Во својата активност и Министерството за надворешни работи на 
Данска се фокусира на заштита на животната средина и климатските услови, ка- 
ко и развојни цели во поширока смисла. Климатските промени и заштитата на 
животната средина се цели што ги истакнува во сите три главни платформи за  
соработка во Балтикот и кои ги одразуваат основните интереси на Данска. Ре- 
гионот има значителен економски потенцијал, особено во поморскиот сектор, 
транспортот и логистиката. Соработката со германските и полските партнери 
око лу морскиот теснец Фемарн го јакне потенцијалот за раст во овој регион. Го- 
 ренаведените (но и слични можности) се настојува да бидат искористени во целост. 

Третата платформа за соработка претставува данската насоченост и фоку си-
раност кон соработка во рамките на Стратегијата на ЕУ за регионот на Балтичко- 
то Море, Советот на државите од Балтичкото Море и Северната димензија, со цел 
да се искористи максимумот од постоечките ресурси. Активностите и во другите 
балтички форуми, вклучувајќи го и HELCOМ, се насочени кон истите цели.

За спроведување на ваквата политиката е потребна континуирана, но и ак тив- 
на посветеност на сите дански органи на власта кои се вклучени во соработката во 
Балтичкото Море. Нивниот фокус е поставен на две основни цели: континуиран 
развој на економските можности на данските бизнис чинители, преку соработката 
и реализирање на проекти во регионот на Балтичкото Море и зголемување на 
свеста во данскиот бизнис сектор за економските можности поврзани со регио-
нални проекти во кои се вклучени данските институции.

Во рамките на Баренцовата Евро-арктичка соработка Данска заедно со Финска, 
Исланд, Норвешка, Шведска и Европската Унија има, исто така, активна улога. 
Баренцовиот Евро-арктички совет (BEAC) е формиран врз основа на концептот 
на „Баренцова соработка“ и е потврден со Декларација од Киркенес во 1993 го-
дина. Основните начела од кои се предводи се одржлив развој на регионот, би-
латерална и мултилатерална соработка во областа на економијата, трговијата, 
науката и технологијата, подобрување на животната средина, инфраструктурата, 
образованието и размена во културата, туризмот, како и имплементација на про-
екти насочени кон подобрување на состојбата на домородното население на Север. 
Сепак на последниот состанок (9 март 2022 година) со оглед на грубото кршење 
на меѓународното право од страна на Русија, (со извршената агресија на Русија 
врз Украина) со кое се прекршува мултилатерализмот заснован на правилата и на 
принципите и целите на Баренцовиот Евро-арктички совет, членките ја исклучија 
Русија од Баренцовата Евро-арктичка соработка. 
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Истовремено Данска учествува и во рамките на Арктичкиот совет за соработка 
(Arctic Council) заедно со Исланд, Канада, Норвешка, Руската Федерација, САД,  
Финска и Шведска. Данска заедно со Гренланд (кој е централно лоциран како  
крајбрежна територија на Арктикот) и Фарските Острови – кои се дел од Крал-
ството Данска, споделуваат голем број заеднички вредности и интереси, па сите 3 
имаат одговорност во регионот на Арктикот. Сепак, во рамноправно партнерство 
во Кралството, Данска зборува во име на сите три дела во Арктичкиот совет. Под 
претседателство на Данска со Арктичкиот совет (во 2011 година) била усвоена 
Декларацијата од Нук, со која е дадена важна улогата на Арктичкиот совет за 
утвр дување на критериумите за прием на нови набљудувачи и е формиран и пос-
тојан секретаријат за Арктичкиот совет во Тромсо, Норвешка, како и работна 
група за развој на механизмите за спречување на потенцијалните излевања на 
нафта на Арктикот. Со тоа се наметнуваат заеднички активности и континуирана 
комуникација меѓу членките на Арктичкиот совет. Истовремено министрите пот-
пишале Договор за пребарување и спасување на Арктикот (SAR), кој претставува 
прв правно обврзувачки договор во рамките на Арктичкиот совет, што дава нова 
димензија на работата на Советот.

Меѓутоа, со оглед на тоа дека Русија тековно претседава со Арктичкиот совет, 
земјите учеснички на 3 март 2022 година во Заедничка изјава изнесоа дека нема да 
учествуваат на состаноците на Арктичкиот совет организирани од Русија, бидејќи 
„Русија со актуелните активности флагрантно ги крши основните принципи и 
трајни вредности на кои се потпира Арктичкиот совет, односно суверенитет и 
територијален интегритет, засновани на меѓународното право.“ 

Данска посебно внимание придава и е активна во рамките на Нордиско-бал - 
тичката соработка (NB8), заедно со Естонија, Исланд, Летонија, Литванија, Нор-
вешка, Финска и Шведска. Ова е најнова неформална регионална соработка во 
области од заеднички интерес.

Визијата на нордиските премиери е во рамките на Нордиската соработка да 
постигнат нордискиот регион да биде „најодржлив и најинтегриран регион во 
светот до 2030 година“. Нордиските земји имаат силна и цврста меѓусебна со - 
работка, која се базира на заедничките вредности, но и создавање нови вредности 
за земјите учеснички, но истовремено и перспективи за зајакнување на глобалната 
позиција на нордискиот регион. Нордиската соработка претставува една од нај-
сеопфатните и најинклузивните регионални соработки во светот. Важно е што 
покрај Данска, активно учество имаат и Фарските Острови, Гренланд и Аланд. 
Нордиската соработка започнала на ниво на „grassroots“, каде што Здружението 
NORDEN (Foreningen Norden), меѓу другото, ги има поставено темелите за со ра-
ботка и кохезија на нордиските земји. 

Нордиската соработка (NC) има формална и неформална димензија. Двете 
ди мензии вклучуваат соработка на министерско ниво, меѓупарламентарна сора-
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ботка, како и работно ниво. Формалната - или институционалната Нордиска 
соработка е во рамки на Нордискиот совет, како форум на институции, а се состои 
од Парламентарниот форум за соработка и Нордискиот совет на министри. 
Овој форум е основан во 1952 година и има свој Президиум кој е одговорен за 
тековните активности и иницијативност, како и да го следи спроведувањето на 
одлуките на НС од страна на нордиските влади. Нордискиот совет на министрите 
за надворешни работи на земјите членки како владин форум за соработка е 
основан во 1971 година. Советот претставува класичен пример за меѓувладина 
соработка, каде што одлуките се носат едногласно меѓу земјите-членки. Прет-
се дателството на Советот на министри ротира меѓу петте нордиски земји во пе-
риод од една година и е помогнато од Генералниот секретар и Секретаријат, со 
седиште во Копенхаген. (Данска претседаваше со Нордискиот совет на министри 
во 2020 година). Буџетот на Советот на министри финансира голем број проекти и 
програми во областите што тежат кон синергија на нордиските приоритети, како 
што се истражувања и иновации, култура и еколошки предизвици и подобрување 
на климатските услови и одржлив развој. 

Неформалната нордиска соработка ги опфаќа најмногу оние сектори каде што 
нема формални средби на Советот на министри. Вообичаени се состаноци меѓу 
петте нордиски земји за теми од надворешната политика, одбранбената политика 
и развојна соработка, а учествуваат амбасадите на нордиските земји и мисиите во 
странство.
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Благој ЗАШОВ
Драган ЈАЊАТОВ   

МАкЕДОНСкА ДиПлОМАТСкА ГАлЕРиЈА

ВАНЧО АНДОНОВ: МАкЕДОНСкАТА ДиЈАСПОРА 
кАкО ПРОФЕСиОНАлЕН ДиПлОМАТСки ПРЕДиЗВик

Поранешната југословенска дипломатија на 
планот на стратешки зацртаните професионални 
активност, од самиот почеток на своето соз дава - 
ње, големо внимание им посветуваше и на одр - 
жу вањето и унапредувањето на врската и сора бот - 
ката со бројното иселеништво од народите на по- 
ранешна СФРј во прекуокеанските земји Австра-
лија, САД и Канада.

Во овие земји, во периодот меѓу двете светски 
војни, беше концентриран и најголемиот дел на 
исе леници од балканскиот регион, меѓу кои и од  
Македонија. Бројот на македонски иселеници осо - 
бено се зголеми во периодот на големата еко ном - 
ска  рецесија, во 30 години на минатиот век. Тоа 

беа емигранти, кои главно од егзистенцијално-економски причини беа принудени 
да ги напуштаат родните ог ништа и далеку во белиот свет да ја бараат својата ег-
зистенција и безбедна иднина.

По Втората светска војна, кон тој голем бран на економски емигранти од овие 
простори,  се приклучија и голем број политички емигранти, кои не беа подготвени, 
или не сакаа идеолошки да го прифатат новото социјалистичко уредување на што - 
туку создадената заедничка федеративна државна заедница југославија. Тоа беа    
главно националистички задоени припадници на развластената средна класа од Хр-
ватска, Србија, Словенија, Црна Гора и од другите републики, меѓу кои не мал број  
имаше и иселеници од Македонија. Меѓу нив имаше припадници на разно екс трем - 
но десно ориентирани нациналистички структури кои со сите пропагандно-идео - 
лошки средства, не исклучувајќи ги и субверзивно терористичките акции, насто ју- 
ваа и работеа на уривање на новата социјалистичка власт во Федерацијата. Би деј - 
ќи тоа ја загрозуваше стабилноста и ја нарушуваше безбедноста на новата држав- 
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Поранешната југословенска дипломатија на планот на стратешки 

зацртаните професионални активност, од самиот почеток  на своето  создавање,  

големо внимание им посветуваше и на одржувањето и унапредувањето на 

врската и соработката со бројното иселеништво од народите на поранешна СФРЈ 

во прекуокеанските земји; Австралија, САД и Канада.     Во 

овие земји, во периодот меѓу двете светски војни, беше концентриран и 

најголемиот дел  на иселеници од балканскиот регион, меѓу кои и од Македонија. 

Бројот на македонски иселеници особено се зголеми во периодот на големата 

економска  рецесија, во 30 години на минатиот век. Тоа беа емигранти, кои главно 

од егзистенцијални-економски причини беа принудени да ги напуштаат родните 

огништа и далеку во белиот свет да ја бараат својата егзистенција и безбедна 

иднина.  
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на заедница, на  југословенската дипломатија ѝ беше поставена задача, покрај дру- 
гите, да спроведува и пропагандно-едукативни активности и акции кои ќе го неу - 
трализираат и спречат дејствувањето и влијанието на овие структури меѓу исе ле- 
ниците. 

Тоа во преден план ги исфрли улогата и значењето на дипломатските служби и 
институции во републиките, заради специфичноста и различноста на општествено-
плитичките состојби и проблеми во секоја од нив. Затоа секоја република под гот-
вуваше свои дипломатски кадри за работа во амбасадите и конзулатите во оние 
земји на дијспората каде што има најголем број иселеници од односната република. 

Таков беше случајот и во Република Македонија, која сериозно и одговорно под-
готвуваше и едуцираше дипломатски службеници, кои заминуваа на работа како 
амбасадори, генерални конзули и на други работни места во прекуокеанските земји, 
каде што беше и најголем бројот и концентрацијата на македонската дијаспора. Мно - 
гумина, токму од тие генерации македонски дипломати постигнаа успешна дипло-
матска кариера. По осамостојувањето и добивањето на независност на нашата 
земја тие се вградија во македонската дипломатија. Еден од нив е и амбасадорот 
Ванчо Андонов, што во овој број на „Дипломатскиот ле топис“ го претставуваме во 
рубликата „Македонската дипломатска галерија“.      
    

Од  биографијата на Ванчо Андонов
Ванчо Андонов е роден на 14 август 1928 година во Кочани. Основно училиште 

завршува во Кочани, а гимназија во Штип. Поради потребата од учители во Маке- 
донија, веднаш по Втората светска војна тој учителствувал во Кочанско од 1948 до 
1952 година. Следната 1953 година се запишува на Новинарско-дипломатската школа 
во Белград, заедно со своите идни колеги дипломати Иван Тошевски-Вања, Томис - 
лав Симовски и други. Школата ја завршува во школската 1955/1956 година. Се вра- 
 ботува како новинар во Македонското радио и работи од 1955 до 1959, а по тоа во  
Матицата на иселениците до 1964 година. Таа 1964 заминува како конзул на ју - 
гославија во Сиднеј, Австралија. По враќањето во февруари 1969 година бил име - 
нуван за советник во Извршниот совет на РМ и распореден во Бирото за доку мен- 
тација, кое подоцна прераснува во Биро за односи со странство, а во 1973 во Се кре- 
таријат за односи со странство на Р. Македонија.

Набргу тој заминува на работа во Амбасадата на СФР југославија во Вашингтон. 
Како советник во Амбасадата (задолжен за конзуларни и правни работи) работеше 
пет години, сè до 1981 година. Во тоа време амбасадори на југославија во Вашингтон 
беа Димче Беловски и потоа Будимир Лончар, кој стана и сојузен министер за над-
ворешни работи на СФР југославија. 

 По враќањето од странство Андонов беше именуван за советник во Извршниот 
совет. Таа година беше формиран Уредот за документација при Извршниот совет   
на СРМ и за негов директор беше назначен Ванчо Андонов. Во 1986 година тој беше 
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име нуван за амбасадор во Шри Ланка, акредитиран и за државата Малдиви. Оваа 
нај висока дипломатска функција ја вршеше до 1989 година.

Новинарско-публицистичката работа на В.Андонов
Како новинар Ванчо Андонов има 

напишано и објавено многу статии од  
кои нај многу се посветени на маке-
донската емиграција, односно маке-
донската дијас пора. Тој е еден од ав - 
торите на првата монографија за Ко- 
чани, неговиот роден град. Андо нов  
е всушност и првиот амбасадор роден  
во Кочани. Во 1973 година, во издание 
на „Култура“ од Скопје, Ванчо Андо - 
нов ја објавува својата книга „Маке - 
дон ците во Австралија“, која и со нас - 
ловот упатува на иселувањето и орга - 
ни зираното собирање на Македон ците  
на „петтиот континент“. Во предго- 
ворот на книгата можеме да про чи- 
таме: „Во Австралија отидоа скоро ком- 
плетни села од Егејска Македонија и од 
западните краишта на СР Македонија 
(Битолско и Охрид ско). Во многу места 
во оваа далечна земја се оформија го - 

леми македонски иселенички колонии-општини по десет и повеќе илјади иселе-
ници (Мелбурн, Сиднеј, Перт, Вулунгонг и други), во кои постојат македонски исе-
ленички ор га ни зации, македонски училишта, фудбалски клубови и други форми на 
собирање, низ кои се одвива богат национален, културно-просветен и забавен живот 
и низ кои се изразува македонскиот иселеник“. Слободно би може да се констатира 
дека Ванчо Андонов, според својот придонес и значење, има бележито место и ос-
тавени впечатливи траги во македонската и југословенската дипломатија. Беше 
еден од ретките југословенски дипломати од кариера од Македонија кои својата ди-
пломатска работа ја завршија како активни амбасадори.
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По овој повод, неговата ќерка Соња Андонова, родена за време на 
службувањето на нејзиниот татко Ванчо Андонов во Сиднеј, меѓу другото 
ќе забележи:

„Ја поздравувам и оддавам големо признание за идејата за одбележување 
на зна чењето и придонесот на македонските дипломати за Република 
Македонија во спи санието „Дипломатски  летопис“. Особена благодарност 
на авторите на текстот за мојот татко кои точно и автентично ја 
срочија неговата животна и професионална приказна. Поврзувајќи ги сите 
точки наназад, одново согледувам дека главна преокупација и интерес во 
работата и животот на татко ми беше македонското иселеништво и како 
новинар, но особено како државен службеник и дипломат. 

Неговата книга „Македонците во Австралија“, е напишана по неговата 
прва дипломатска служба како конзул на СФРЈ во Сиднеј, Австралија. Во неа 
остава впечаток систематскиот и документаристички  начин на кој тој 
ги обработува прашањето и проблемите на македонското иселеништво 
во Австралија. Тој има ше темелен и точен пристап кон сѐ што работеше. 
Мислам дека тоа беше одраз на сериозниот и темелен пристап на државата 
и на Републиката кон ова важно на ционално прашање.   

Меѓу редови може да се прочита дека тој не го правеше тоа само како 
работна обврска, туку со големо задоволство и посветеност. Искрено 
се интересираше и по кажуваше голема почит кон личнните судбини на 
луѓето кои заминале од родниот крај. Се радуваше на нивниот успех или 
несебично им помагаше да ги совладаат чес тите иселенички предизвици во 
рамките на службените задолженија, но и лично ка ко човек. Тоа ѝ дава една 
дополнителна димензија и тежина на неговата  кариера и лично се радувам 
што е тоа така. Длабоко сум убедена дека одржувањето и негувањето на 
врските и контактите со Македонците во светот беше нешто што најмногу 
го исполнуваше неговиот дух и што најмногу го сакаше“.
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ПРЕД ТРиЕСЕТ ГОДиНи (1992-2022)

иЗЈАВА НА ПРЕТСЕДАТЕлОТ НА РЕПУБликА МАкЕДОНиЈА 
киРО ГлиГОРОВ ПО ПОВОД ДЕклАРАЦиЈАТА НА 

ЕВРОПСкиОТ СОВЕТ НА ЕЗ ОД 27 ЈУНи 1992 ГОДиНА

„Вчера Европскиот совет на Европската заедница донесе нова Декларација за не-
когашна југославија со која изрази готовност да ја признае Република Македонија 
„со име кое нема да го вклучува зборот Македонија“. Со тоа, Европската заедница 
превзеде врз себе голема одговорност и направи невиден преседан со кој условува 
признавање на една држава, која ги исполнува сите услови, вообичаени во меѓу на - 
родната заедница и оние посебно пропишани од ЕЗ со Декларацијата од 16-ти де-
кември 1991 година.

Со донесената Декларација во Лисабон повредени се основните права, чувствата 
и достоинството на еден мал и мирољубив народ.

Во исто време, со оваа одлука ЕЗ ги доведе во прашање и сопствените одлуки и 
процедура. Практично, ја негира одлуката на Арбитражната комисија според која 
„Република Македонија ги исполнува сите услови да биде меѓународно призната” и 
дека „нејзиното име не имплицира никакви територијални претензии“.

Од друга страна, на примерот на Република Македонија Европската заедница 
воспостави не само преседан, туку и нов феномен во функционирањето на меѓу-
народната заедница... На тој начин ветото на една членка оневозможува не само да 
се донесе одлука во Заедницата, туку и во Обединетите нации… 

Ние сме длабоко свесни што би значела неизвесноста на постојаното одлагање 
на признавањето од страна на ЕЗ: не само блокада на нашето вклучување во меѓу-
народната заедница, во меѓународните политички, економски и финансиски ин сти-
туции и организации, туку и закана од крајно економско осиромашување, политичка 
неизвесност и услови за поттикнување на познатите аспирации на соседите спрема 
Македонија…

Најважно од сѐ, никој нема поединечно право во Република Македонија, ниту 
јас како Претседател, ниту Владата, ниту Парламентот да одлучи за елементарното 
и неприкосновено право на нашиот народ: за неговото име и името на државата. 
Формално ни се признава тоа право, но со исклучување на зборот Македонија, се 
бара да измислиме име кое нема врска со територијата на која живееме и со нашата 
историја.....
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Заради сето тоа ние треба јасно да ја означиме позицијата на Република Македонија 
во однос на ваквиот предлог содржан во Декларацијата на Министерскиот совет на 
ЕЗ. Став за тоа мора да се донесе по мирен и демократски пат, со почитување на 
правото на граѓаните на Република Македонија да одлучат за тоа.....

Се обраќам на сите граѓани на Република Македонија без оглед на националноста 
и верата - Македонци, Албанци, Турци, Срби, Власи, Роми и други со повик на един-
ство. Не смееме да дозволиме ова витално прашање да стане предмет на партиско-
политички амбиции, пресметки и активности кои би биле во функцкја на внатрешна 
дестабилизација на Републиката. Од таквите активности никој не би имал полза, а 
би ја загрозиле нашата заедничка татковина. Ние позицијата и натаму ќе ја градиме 
со мандатот што ни е доверен од граѓаните на Република Македонија: пред сѐ да го  
сочуваме мирот во Републиката и да го сочуваме и штитиме суверенитетот и не за-
висноста на Републиката до кои дојдовме по мирен и демократски пат…

Очекуваме разбирање од Европската заедница, а од наша страна изразуваме це-
лосна спремност за дијалог и барање на праведно решение. Ги цениме напорите 
што ги чини ЕЗ да се воспостави мирот во овој регион, а Македонија како фактор 
на мирот ќе стори сѐ ЕЗ да успее во своите напори. Во тесната соработка со ЕЗ Ре-
публика Македонија ја гледа својата иднина.“



Број 13, 2022

58

иЗВОДи ОД иЗлАГАЊА ЗА МЕѓУНАРОДНАТА ПОЗиЦиЈА
НА РЕПУБликА МАкЕДОНиЈА ВО 1992

Следните изводи се преземени од весникот „Нова Македонија“ од:

16 јануари 1992 година 
Изјава на министерот за надворешни работи на Бугарија, Стојан Ганев од 8 ја ну а - 

ри 1992 година: 
„Позицијата на Бугарија е јасна, таа го почитува меѓународното право и во тој 

контекст принципот на самоопределување. Бугарија е за политика која ќе помага 
во општите напори на ООН и на ЕЗ за мирно решавање ...Право на сите граѓани е 
да решаваат за својата судбина. Бугарија ќе ја признае независноста на Македонија 
заедно со Словенија и Хрватска.“

16 јануари1992 
Писмо на МНР на Бугарија до КЕБС:
„Сметаме дека со последните измени во Уставот на Република Македонија од 6 

јануари 1992 година таа Република одговара на критериумите на Европската заед-
ница, па спрема тоа треба да се третира еднакво  со Словенија и со Хрватска. Бугарија 
е убедена дека секое одлагање на меѓународното признавање, што треба да го добие 
Република Македонија, не би било од полза за стабилоста на Балканот.“

17 јуни 1992 
Интервју со претседателот на Албанија Сали Бериша:
„... Ценам дека добрососедството особено е важно овде, на Балканот, бидејќи 

ние, жителите на овој полуостров, треба да се гордееме со нашето минато низ кое 
заеднички минавме, но треба да бидеме свесни и за проблемите што стојат, да се 
бориме секојдневно против „измите“ и атавизмите...

... Постоењето на Македонија е реалност. Ние бевме први кои побаравме од другите 
држави нејзино признавање, бидејќи сме убедени дека како призната држава таа ќе 
биде фактор на стабилноста на овој регион. Признавањето на Македонја од страна 
на Албанија е, пред сѐ, билатерално, а не мултилатерално прашање. Таа не му се 
за канува никому, исто како што добрите албанско-македонски односи не се закана 
за никого. Не можам да замислам оти некој може да мисли дека Албанија го негира  
постоењето на својот многувековен сосед.“
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2 јули 1992 
Конференција за печат во Стејт департмент на САД: 
„- Како што знаете, завчера, на 28 јуни, ЕЗ соопшти дека е готова да ја признае 

Македонија под друго име. Македонскиот претседател го критикуваше соопштението 
на ЕЗ и повика на национално единство. САД ги поддржува неговите напори да ги 
одржи спокојството и стабилноста и да го води својот народ до целосна независност 
низ овој преговарачки процес. САД продолжуваат да ја поддржуваат ЕЗ во нејзиниот 
напор да го  разреши овој проблем. Ние сме готови да го поддржиме секое решение, 
кое е прифатливо и за ЕЗ и за Македонија.

Прашање: Вие ја споменувате Македонија по име. Треба  ли да го примиме тоа 
како доказ дека САД сметаат оти името на Македонија е Македонија?

- Да, ние ја споменуваме таа земја како Македонија. Тоа е друго пашање од пра-
шањето на разрешувањето на овој спор....“

18 јули 1992 
Интервју со претседателот на владата на Грција, К.Караманлис: 
„Немам причина да го одбијам интервјуто за вашиот весник и верувам дека тоа 

ќе биде објавено во целост, без измени. Исто како и што немам причина да го не-
гирам вашето постоење ниту вашиот јазик. Единствено тоа што не го прифаќам е 
мислењето за постоењето на „македонско“ малцинство во Грција, како и начинот на 
кој, на штета на Грција, веќе 45 години се употребува грчкото име Македонија.

Грција го прифаќа постоењето на независноста на вашата Република. Под пре-
дуслов да се прифатат од ваша страна одлуките на Европската заедница, кои пред-
видуваат дека вашето име не може да го содржи терминот „Македонија“, Грција е 
готова да ја признае. Факт, кој мислам дека треба да се цени во овој немирен период 
на Балканот ...“
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Виктор ГАБЕР

Годината 1991 за граѓаните на Република Маке до- 
нија е историска по многу нешта: декларации за не - 
зависност, за сувереност, за меѓународно приз нава- 
ње, референдум, нов Устав, а сето тоа со почетоци на  
градење на свеста за функционирање на еден демо- 
кратски и многупартиски политички и економски 
систем. Затоа депласирано беше новиот систем да се  
темели на постојните односи и структури од прет ход- 
ниот соцфедерален систем, а други сознанија и ис- 
куства недостасуваа. Прилагодувањето на постојните 

институции не одеше лесно од многу причини, а пред сè од недостигот на кадри 
и материјални средства за функционирање во согласност со новите донесени 
највисоки правни и политички акти. 

За надминување на тие недостатоци во кадровското екипирање на минис тер- 
ствата за одбрана и за односи со странство, Владата на 21 јануари 1992 година до-
несе две значајни одлуки. Едната е за „прифаќање на старешините на јНА, воените 
службеници и граѓански лица на служба во јНА“ и втората за „отповикување на 
сите дипломатски, конзуларни и културни претставници од Република Македонија 
во Сојузниот секретаријат за надворешни работи и во странство“. Од војниците и 
дипломатите по потекло од Македонија се бараше изјаснување да се „ставаат на 
услуга“ на новата македонска реалност.

Иако ја вршев функцијата вршител на должноста шеф на амбасадата на СФРј  
во Тирана, по моето писмено изјаснување за прифаќање на оваа одлука на ма ке-
донската влада, ми беше забрането влегување во зградата на амбасадата. Веднаш 
ја напуштив Тирана и во Скопје за два дена пред претседателот Киро Глигоров и 
премиерот Никола Кљусев поднесов еден - го нареков Елаборат - за потребата од 
одржување официјални односи со Република Албанија и отворање дипломатско 
претставништво на Република Македонија во Тирана. На осум страници ја об раз- 
ложив таа потреба, пред сè како избегнување изолација на земјата и одржување 
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НА РЕПУБликА МАкЕДОНиЈА

Првиот котелец заплетен во февруари 1992 во Тирана
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на коридорот Драч -Македонија -Бургас отворен, кој беше единствено на распо ла- 
гање за дотур на стоки во нашата држава. Ми беше предочена тешката материјална 
положба на државата за отворање дипломатски претставништва. По ветувањето 
дека во првиот период ќе се потпрам врз моите заштеди, ми беше издадено пис - 
мо за официјалните албански органи дека сум „Претставник на Владата на Репу - 
блика Македонија“. Наедно, ми беше изготвена пластична табла со назив „Ди-
пломатско претставништво на Република Македонија“ која ја понесов со себе 
заедно со државното знаме, а се задолжив и со еден автомобил „Фолксваген Џе-
та“, како возило на тоа прво претставништво на државата во странство.

Враќајќи се во Тирана на 10 февруари 1992 
година, во Дипломатската канцеларија на ал- 
банското МНР (Zyra Diplomatike) со но та го  
поднесов официјалното писмо на Владата на  
РМ. Паралелно, на влезната врата во станот 
кој го користев претходните години ја пос та- 
вив таблата со што него го означив како ди-
пломатска територија на една суверена др-
жава. На балконот на тој стан, по перипетиите 
за изнаоѓање јарбол, го поставив и знамето на 
Република Македонија. На 15 февруари 1992 
година бев повикан во Дипломатската кан це-
ларија, каде шефот на Протоколот Лека Бочари (Leka Boçari) ме информираше 
дека не можат да ми дадат статус на дипломатска мисија бидејќи Рапублика Ал - 
банија нема дипломатски односи со новата држава Република Македонија. Ме-
ѓутоа тој наведе дека „познавајќи Ве како професионален дипломат кој секогаш 

имал коректен однос“, ми даваат дозвола за 
престој. Беше видливо дека од лу ките на Советот на 
ЕЗ од 11 јануари, кога како независни држави беа 
прифатени само Рапублика Словенија и Република 
Хрватска, а не и Република Македонија заради 
противењето на една членка на ЕЕЗ (Грција), за 
раководството на Албанија прет ставува проблем 
во кој не сака да биде арбитар. 

Ова полуофицијално прифаќање на мојот ста- 
тус во Тирана, секако во дадените услови, беше 
наша прва меѓународна афирмација со отворање  
државни/дипломатски претставништва. За нормал - 
но функционирање, од југословенската амбасада 
го кооптирав и административно-стручниот сора-
ботник Николчо Ни коловски, а подоцна, како пре- 
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ведувач и лектор на моите ноти го примив и поз натиот учител на децата од ма- 
кедонско потекло во Мала Преспа, Никола Беровски. За таа своја дејност во одр-
жувањето на македонскиот јазик меѓу Македонците во Албанија, Беровски беше 
одликуван и со високо македонско признание. 

Таквото поставувањe на официјална Тирана за отворање дипломатско прет-
ставништво не беше случајно. Таа не сакаше да влезе во отворен судир со офи-
цијална Атина, но заради потребата од одржување на значајната економска раз-
мена со Македонија и за комуникацијата со субјектите од албанската народност 
во Македонија, никаков ригиден чекор кон нас не доаѓаше предвид.

Меѓутоа, по 10 дена уследи и второ повикување во Дипломатската канцеларија. 
Овојпат разговорот беше непријатен бидејќи од мене се бараше да го напуштам 
станот, кој веќе беше наша канцеларија, а кој – во две соби – го користев и за мое 
сместување. Тогаш во Тирана, во затворениот и строго контролиран „дипломатски 
кварт“ во улицата „Скендербегу“, имаше недостиг од колку-толку прифатливи 
станови за сместување на странските дипломати. Станот што јас го користев бе- 
 ше наменет за највисокиот дипломатски претставник на СФРј, а наводно со от-
ворањето на нашето претставништво дипломатскиот персонал на југославија не-
мал соодветно сместување, па се бараше јас да се иселам. 

Овој пресврт, неприфатлив за веќе отпочнатата работа како претставник на 
Република Македонија, се потрудив да го надминам подигајќи го нивото на рас-
права за ова прашање, кое секако имаше и политичка заднина. Се сомневав дека 
пред албанската страна, покрај барањето на нашите северни соседи, тоа барање 
е поттикнато и од страна на нашите јужни соседи. Затоа следното утро се упатив 
во Кабинетот на претседателот на Албанија, Рамиз Алија. 

На пријавницата на прашање на обезбедувањето реков дека барам средба со 
претседателот Алија, но бидејќи немав доставено официјално барање ме упатија 
тоа да го поднесам преку Протоколот на Дипломатската канцеларија. Тоа го одбив 
и побарав да го известат Кабинетот на претседателот дека имам итна порака за 
претседателот Алија. Обезбедувањето телефонски го пренесе моето барање, а од 
таму го повторија истото - да поднесам барање преку Протоколот. Кога и тоа го 
одбив, велејќи дека пораката е ургентна, седнав на поставените фотељи наспроти 
пријавницата. 

По десетина-петнаесет минути (цела вечност!) мое чекање ми пријде еден 
член на Кабинетот, кој ми се претстави и ме информира дека „претседателот е 
на состанок и е зафатен“, а ќе ме прими „кога ќе биде слободен“. Подготвен и 
за таква ситуација, на соговорникот му соопштив дека „ќе почекам кога тој ќе 
за врши со состанокот за да му ја пренесам на претседателот Алија итната, лична 
порака од претседателот Глигоров“. Видно незадоволен тој се врати, но по пет 
минути ме повика да одиме кај претседателот Алија. На самото влегување, без 
да ме покани да седнам, претседателот видно намрштен ми упати едно „Што 
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има?“ (Çkemi?). Објаснив дека „Дипломатската канцеларија сака да ми го одземе 
станот, кој сега е претставништво на нашата држава, под мотивација дека тој стан 
припаѓа на југословенската квота.“ Слушајќи го последново претседателот Алија 
се сврти кон својот советник и ведаш нареди станот да остане во наше владеење. 
Се заблагодарив, се завртев и си отидов.

Една навидум мала политичко-дипломатска одлука, стана значајна за маке-
донско-албанските односи. Потоа се редеа посети на политички делегации, на 
стопанственици, размени на културни работници... Формалното прифаќање на 
уставното име задоцни, ама не задоцнија животот и потребите на двата народа.
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Развитокот на Европската унија е обележан со 
неколку меѓници. Тоа се Договорите, почнувајќи 
од оној во Рим во 1957 година, со кој 12 држави од  
Европа одлучија засекогаш да ги остават во ми на- 
тото непријателствата и воените судири и да ги  
здружат силите за да изградат обединета и прос-
перитетна Европа. Потпирајќи се врз постојниот 
Договор за јаглен и челик, познат како Договор од 
Париз, склучени се Договор за Европска економска 
заедница и Договор за европска заедница за атом-
ска енергија, сите три именувани како Договор од  
Рим. Брисел во 1965 гдина бил домаќин за склу-
чу вање Договор за спојување на извршните 
тела на Заедниците од постојните договори. Во 

натамошниот внатрешен развој важен чекор е Договорот од Шенген (Луксембург) 
од 1985 година со кој пет држави член ки се договорија да ги укинат меѓусебните 
гранични контроли, по што следел и Единствениот европски акт, документ усвоен 
во 1986 година кој го отвори патот кон изградување принципи на европската 
политичка соработка, проекција за Заедничката надворешна и безбедносна 
политика, но и го определи календарот за воспоставување единствен пазар до 31 
декември 1992 година.

За историјата е важен податокот дека поранешната Социјалистичка Феде ра-
тивна Република југославија (а со тоа и Социјалистичка Република Македонија) 
во мај 1980 година ја објави ратификацијата на Спогодбата за соработка со ЕЕЗ. 
Во тој период СФРј е битен актер во Движењето на неврзаните, а со овој акт ја 
ис кажува определбата да одржува договорна релација со Заедницата, политички 
субјект кој е носител на идејата за обединета Европа.

Следен меѓник е Договорот од Мастрихт 1992 (Maastricht Treaty), за кој ние се 
осврнуваме по 30 години. Во наредниот период по него следуваат уште неколку 
договори со кои се доградуваше европската внатрешна кохезија. Тие наредни 
меѓници се Договорот од Амстердам во 1999, Договорот од Ница во 2003 и Дого-
ворот од Лисабон во 2009.

Димитар БЕлЧЕВ

ТРиЕСЕТ ГОДиНи ОД ПОТПиШУВАЊЕТО
НА ДОГОВОРОТ ОД МАСТРихТ ЗА ЕВРОПСкА УНиЈА
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Со овој Договор Унијата го позиционираше своето место на геополитичката 
сцена во моментот на глобални промени. Претседателите на САД и Руската Фе - 
дерација, Џ.Буш и Б.Елцин во 1992 година формално го обзнанија крајот на Сту-
дената војна. Руската Дума и Сенатот на САД го ратификуваа договорот СТАРТ 
за ограничување на стратегиското вооружување. САД ги отстранија трговските 
санкции кон Народна Република Кина. Беше потпишана и спогодбата НАФТА за 
слободна трговија на државите од Северна Америка. Се наѕираше дека пред на-
родите на светот се отвора нова, поспокојна перспектива. 

Во периодот во кој се конципираше и се усогласуваше Договорот од Мастрихт 
се менуваше политичката карта на Европа. На нејзиниот исток и југоисток па-
ѓаше железната завеса што го попречуваше природниот развој на тамошните оп-
штества. Во 1989 година падна Берлинскиот ѕид, започна процесот на политичко 
обединување на Германија. Со тоа неминовно се измести балансот на влијанијата 
на државите членки на Европската заедница во полза на Сојузна Република Гер-
манија. Веќе изедначена на стопански план со дотогашните најголеми членки на 
Европската заедница Франција и Обединатото Кралство, таа се позиционираше 
како клучен фактор во одредувањето на правците на натамошното политичко об-
ли кување на Заедница. Процесот на едновремено растурање на три федерални 
државни структури имаше непредвидлив развој. Чешката Република и Словачка 
изградија концензус за мирољубиво гаснење на Чехословачка. Како наследници 
на Советскиот Сојуз на политичката сцена во Европа и Азија се појавија петнаесет 
но ви држави, добар дел од нив со нуклеарни арсенали на својата територија. 

Социјалистичка Федеративна Република југославија влезе во најлошата мож-
на варијанта за сопствено исчезнување, со употреба на оружје од регуларни и не-
регуларни воени формации. Резултатот беше долгогодишна трагедија со стотици 
илјади убиени и ранети и уште повеќе раселени.

Нашата држава Република Македонија во тој временски исечок се бореше за 
пошироко меѓународно признавање и за прием во членство на Обединетите на-
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ции, се бореше за опстанок поради наметнатото ембарго на јужната граница, за 
одржување на стопанската активност заради целосното затворање на најважната 
сообраќајна оска север-југ, едновремено жестоко погодена од санкциите што ги  
наложија Обединетите нации на северната граница. На внатрешен план пре об-
разбата на стопанскиот систем беше недефинирана и непредвидлива. Клучните 
одлики на стопанството, сопственоста на претпријатијата и способноста да се из - 
држи конкуренцијата на меѓународниот пазар се менуваа на драматичен начин. 
Државата немаше никакви девизни резерви. Во тој процес сепак имаше по ли тич-
ки и стопански насоки на кои можеше да се потпре, а тоа беше искуството од спро - 
ведувањето во тек на една деценија на Спогодбата за соработка на СФРј со ЕЗ. И  
конечно, единствено нашата држава успеа да остане надвор од оружените суди ри 
на просторите на поранешната Федерација, да биде поштедена од воени разур ну-
вања и да зачекори кон сувереноста без разурната стопанска структура.

* * *
 
Два датума за генезата на Договорот се битни: потпишан е на 7 февруари 1992 

година во универзитетскиот град Мастрихт во Холандија, а стапи на сила на 1 но-
ември 1993 година. Тие датуми се битни затоа што со нив се затвора периодот на 
постоење на Европската заедница, а на меѓународната сцена стапува нов поли-
тич ки ентитет, Европска унија. Европа добива нов лик затоа што засилената сто-
панска интеграција се дополнува со поконзистентна политичка надградба.

Од денешна перспектива е многу интересно да се види како кај нас беше прет-
ставен Договорот од Мастрихт во тогаш водечкиот весник „Нова Македонија“. Во 
првите денови по неговото потпишување оваа вест ја нема, бидејќи напорите на 
државата за меѓународно признавање имаат приоритет. Но за усвојувањето на 
До говорот, на првата страница на 2 ноември 1993 година е агенциска вест под 
наслов „Економското заживување - предизвик за Унијата“, придружена со извеш-
тај на нејзиниот дописни од Лондон.
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Потребата за донесување нов Договор е изразена со заложбата „да се уна-
преди европската интеграција“ како надградба на идејата водилка од Договорот 
од Рим со кој државите основачи се изјаснија за градење сѐ поблиска унија ме-
ѓу луѓето во Европа. По повеќегодишни преговори, во кои евидентно се бе ле  же- 
ше сѐ позасилена стопанска соработка меѓу членките на Европската економска 
заедница, се градеше и проектот за воведување заедничка валута. За пресметковни 
операции таа влезе во примена уште од 1986 година како еки (European Currency 
Unit, ECU). Но напоредно се исцртуваше и проекцијата во три „чекори“, почнувајќи 
од 1989 година, како да се постигне поставената цел, европските граѓани да имаат 
во џебовите банкноти и монети на една и иста валута.

Договорот од Мастрихт, официјално Договор за Европска унија, стапи на си - 
ла на 1 ноември 1993 година. Тој ја оживотворува паролата за „уште потесно за - 
ед ништво меѓу народите на Европа“. ја постави основата на Унијата како цвр-
сто поврзан и обединет политички и стопански субјект на меѓународната сце на,  
субјект кој има јасна тенденција да се вброи меѓу најмоќните актери на меѓу на-
родната сцена. Во името на новиот ентитет е напуштен зборот „економска“, со 
што досега Европската заедницата, отсега Унијата, го проширува опфатот на сво - 
ите амбиции и станува основен лост на целиот проект. Со него значително се за - 
силува соработката на државите членки, се проширува и на нови подрачја, а ор-
ганите на Унијата добиваат проширени надлежности. Ги покрива и областите  кои  
тогаш беа ексклузивно домашни, кaко што се транс-европските собраќајни и енер - 
гетски мрежи, животната средина, не пренебрегнувајќи ги потребите на граѓаните 
за јавно здравје, чиста природа и нивна заштита како потрошувачи.

Дали Унијата се престорува во над-држава, тоа беше тема за полемики на ана-
литичарите во тие денови.

На планот на граѓански права дванаесет држави на Европа на тој ден на своите 
граѓани им овозможија, покрај своето, да имаат и европско државјанство, подлога 
за надградување на чувството на заедништво. Жителите на Унијата стекнуваа во 
принцип право да се движат, да живеат и да основаат стопански дејности насекаде 
низ Унијата, со ограничувања кои се бришеа со тек на времето. За благосостојбата 
на граѓаните се отвори перспектива на обликување заедничка одбрана, како ло-
гичен продолжеток на една заедничка надворешна и безбедносна политика. Со-
сема спротивно, процесите на истокот на Европа одеа кон фрагментирање на по-
ранешните федерации.

Договорот е структуриран во седум поглавја кои, секое одделно, ги унапредува 
врските што дотогаш се воспоставени меѓу членките. Учебниците за европска 
ис торија го користат моделот на три столба за појасно претставување на новиот 
ентитет, Европска унија: прв столб кој ги содржи надлежностите кои државите 
членки ги пренесуват на институциите на Унијата и регулативата која ги уредува 
взаемните односи; втор столб за заедничката надворешна и безбедносна поли ти-
ка; трет столб за соработка во областа на правдата и внатрешните работи. 
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Текстот на Договорот бил предмет на расправа и ратификација во парламентите 
на сите дванаесет држави членки, а во три од нив е усвојуван на референдум. Ра-
тификацијата на Договорот не поминала без проблеми.

Данска прва организирала референдум во јуни 1992 година, но гласачите го от-
фрлиле Договорот, што претставувало најава за сериозна криза. Во Франција во 
септември 1992 година исходот на референдумот бил „три третини од гласачкото 
тело“, по една „за“, „против“ и „не гласале“ Договорот бил усвоен со маргина од  
1 процентен поим, со што била избегната кризата, но се покажало дотогаш при - 
таеното лице на евроскептицизмот. Данска како последна, дури на втор рефе рен-
дум одржан во мај 1993 година, го прифатила Договорот.

***

Договорот од Мастрихт претставуваше историски исчекор во градењето на 
новата европска конструкција. Новиот субјект, Европска унија, на своите граѓани, 
кои со него станаа европски граѓани им овозможи движење без ограничување, 
со извесност дека наскоро ќе ја имаат и заедничката валута. Новите институции 
воспоставија различни шеми за засилена меѓудржавна соработка: Европска цен - 
трална банка, Омбудсман, Генерален секретар на Советот, со мандат да ја  зацвр-
стуваат кохезијата на Унијата и да обезбедат непречено фунционирање на заед-
ничкиот пазар. Унијата станува партнер на глобално ниво.

И она што нас најмногу не засегаше во тој период беше дали Европската унија 
ќе опстои на своите определби за меѓународно признавање на новите држави. Од 
друга страна, не помалку важно беше и дали Унијата ќе го положи првиот тест  
за оперативната оспособеност на своите нови институции за смирување на сос-
тојбата во нејзиното најнепосредно соседство. Унијата и денес го полага тес тот  
дали е кадарна да ги одбрани своите базични определби, сублимирани во пора-
ката „Обединети во различностите“. 
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Д-р Наталија ПОПОВСкА, вонреден професор 1

1 Д-р Наталија Поповска е директорка на Македонскиот културен центар во Загреб

МАкЕДОНСкО-хРВАТСки кУлТУРНи и иСТОРиСки ВРСки: 
ДВА ПРиМЕРА ВО ГРАДОТ ѓАкОВО 

Македонско-хрватските културни историски врски 
имаат континуитет, а нивните извори се наоѓаат во 
глобалните цивилизациски и историски текови од нај - 
стари времиња, па до современоста. Заедничко и за 
македонскиот и за хрватскиот идентитет е дека се соз - 
давале во состав на големи империи и низ тие процеси 
се развивале нивните култури и традиција и конечно 
се остварувале поврзувања на различни нивоа. 

Средината на XIX век во Европа е период на будење 
на националната свест. На Балканот владеат две хе-

терогени империи, Австро-унгарија и Отоманската империја. Во нив живеат ка - 
ко потчинети многу различни етноси со различни јазици. Во Отоманската им пе- 
рија на Балканот биле формирани нови држави со различен статус кон сул та- 
нот. Народите на југот на Австро-унгарија биле опфатени со истиот процес. На - 
ционалните преродби на двата народа, хрватскиот и македонскиот, се одви вале  
напоредно, но постојат забележителни разлики бидејќи и империите се различ - 
ни. Во Австро-унгарија религиското определување на владетелот и потчинетите 
народи е истоветно, тие се приврзаници на католичкиот обред. Во Отоманската 
империја владетелот е муслиман и го почитува исламот, додека рајата е претеж-
но христијанска. Од друга страна, рајата била расцепкана заради борбите за  
превласт меѓу Цариградската патријаршија и црквите воспоставени во нови те  
држави во текот на XIX век. Кога султанот го одобрил основањето на Бугарската 
егзархија во 1870 година, населението во Македонија било ставено пред избор, 
или да остане под Цариградската патријашија или да се придружи на Егзархијата. 
Некои епархии се приклониле кон Егзархијата заради лошото искуство од Па три- 
јаршијата, а податокот дека се работи за нова словенска црква бил дополнителен 
мотив за прифаќање. Сложеноста на овие процеси влијае и на денешните поли-
тички збиднувања на Балканот, а за Македонија сѐ уште е дел од политичката де - 
бата со соседите. 

ДиПлОМАТиЈАТА и кУлТУРАТА

ДИПЛОМАТИЈАТА И КУЛТУРАТА 

 

Д-р Наталија Поповска, вонреден професор8 

Македонско-хрватски културни и историски врски:  
два примера во градот Ѓаково 

 

Македонско-хрватските културни историски врски имаат континуитет, а 

нивните извори се наоѓаат во глобалните цивилизациски и историски текови од 

најстари времиња, па до современоста. Заедничко и за македонскиот и за 

хрватскиот идентитет е дека се создавале во состав на големи империи и низ тие 

процеси се развивале нивните култури и традиција и конечно се остварувале 

поврзувања на различни нивоа.  

Средината на XIX век во Европа е период на будење на националната 

свест. На Балканот владеат две хетерогени империи, Австро-унгарија и 

Отоманската империја. Во нив живеат како потчинети многу различни етноси со 

различни јазици. Во Отоманската империја на Балканот биле формирани нови 

држави со различен статус кон султанот. Народите на југот на Австро-унгарија  

биле опфатени со истиот процес. Националните преродби на двата народа, 

хрватскиот и македонскиот, се одвивале напоредно, но постојат забележителни 

разлики бидејќи и империите се различни. Во Австро-унгарија религиското 

определување на владетелот и потчинетите народи е истоветно, тие се 

приврзаници на католичкиот обред. Во Отоманската империја владетелот е 

муслиман и го почитува исламот, додека рајата е претежно христијанска. Од друга 

страна, рајата била расцепкана заради борбите за превласт меѓу Цариградската 
                                                           
8 :  Д-р Наталија Поповска е директорка на Македонскиот културен центар во Загреб, 
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Македонско-хрватските културни врски биле многу интензивни во текот на 
XIX  век, потоа  се развивале низ модерните општествени струења, но тие врски 
можат да се гледаат и низ актуелните теми на егзилот, миграциите, родовите ас - 
пекти и други, а се дел од историските, културолошките, политолошките, со цио-
лошките истражувања. 

Некои од овие поврзувања се соединуваат во градот Ѓаково, на истокот од Сла-
вонија, од кои едното, многу познато, е преку дејноста на браќата Мила диновци, 
а другото е заедничката антифашистичка борба на чии принципи и денес оп сто-
јуваат и македонската и хрватската држава. 

МилАДиНОВци и ШТРОСМАЕР
Во Ѓаково се наоѓа катедралата Св. Петар, импресивна според изглед и ди мен-

зии, којашто Штросмаер почнал да ја гради за време на епископската служба, а 
во неа е зачуван оригиналниот примерок од ризницата на македонската поезија, 
литература и култура - Зборникот на браќата Миладиновци. Да потсетиме дека 
Константин Миладинов на своите патувања низ Европа, во потрага за донатор, 
во Виена се сретнал со хрватскиот бискуп и просветител јосип јурај Штросмаер и 
побарал од него финансиски да го помогне печатењето на „Зборник на македонски 
народни песни“. Во меѓувреме Константин, во едно писмо коешто го испратил до 
бугарскиот поет Георги Раковски, вели: 

И ја имам много македонски песни кои сакам да издадам малко подоцна зашчо 
сега не ми позвољават опстојателствата. 1

Во 1861 година бискупот Штросмаер се согласил и обезбедил средства и де лу - 
вал на тогашниот црковен и државен естаблишмент, користејќи се со своите по - 
литички врски, за да бидат објавени македонските народни песни, собирани од 
браќата Димитрија и Константин Миладинови почнувајќи од 1845 година на прос-
торот од Струга и Охрид до Дојран и Кукуш. 

Самиот Штросмаер, ерудит sui generis, ја препознал вредноста на песните и 
помогнал да се отпечатат на кирилица, што е дополнително постигнување, имајќи 
ја предвид комплицираната геополитичка слика на Балканот и во тој контекст 
сите притисоци кои го попречувале патот на македонското национално будење. 2 

Овој зборник од стручната и научната јавност со право е наречен златна книга 
на македонската ренесанса и претставува значаен фолклорен, литературен, ја-
зичен, теоретски, етнолошки и културен придонес кон македонската културна 
историја. Клучната карактеристика на Зборникот на Миладиновци е примената 
на народниот јазик. Во Австро-унгарија веќе било дозволено печатење гласила 
1 Цитат од писмото на Константин до бугарскиот поет Георги Раковски (1859).  Зборник на народни песни 
/ Димитрија и Константин Миладинови; под редакција на Харалампие Поленаковиќ и Тодор Димитровски. 
– Скопје : Македонска книга, 1983. – XIX, 571 стр
2  Зборникот бил отпечатен во печатницата на Анте јакиќ во Загреб.
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на народен јазик. Преку нив се ширела писменоста, а со тоа се забрзувал про-
цесот за национално осознавање на Хрватите, откако претходното движење за 
самоидентификација како Илири предводено од Људевит Гај било забрането со 
указ на царот на Австро-унгарија во 1843. Нашите први преродбеници го при-
фаќале јазикот на кој го стекнале своето образование. 3

Секако специфичните историско-политички контексти во времето на наста- 
 нувањето на Зборникот отвораат различни аспекти за мотивите на овој вели ко- 
душен чин на бискупот Штросмаер. Црковните великодостојници на Македонија, 
во напорот да се одбранат од посегањата на соседните православни цркви, се по - 
врзуваат со Католичката црква и бараат заштита преку специфичен статус. Тие  
се обратиле до папата Пие XI, со замолба да ги прими под закрила, за да го за-
др жат словенскиот јазик во црквите, а народниот во училиштата и за да ги за чу - 
ваат источниот христијански обред и народните обичаи. Оваа иницијатива е поз - 
ната како унијатство. Од своја страна Австро-унгарија и Католичката црква ис - 
кажуваат аспирации да имаат свое влијание во внатрешните процеси на Ото-
манската Империја, на која ѝ се прикачува описот „Болниот на Босфорот“. Ев-
ропските сили ѝ наметнуваат на Портата редица услови за реформи, а при тоа ги 
користат малите балкански држави кои имаат свои аспирации на територијата 
на Балканот. Овие процеси се проучувани и публикувани, но сѐ уште се актуелни 
прашањата и дилемите, имајќи ги предвид и компромисите кои требале да ги 
направат браќата Миладиновци. 4

Некои поопстојни натамошни истражувања на зачуваниот и достапниот ар-
хивски материјал можеби ќе помогнат да се дојде до поконкретни одговори како 
течел процесот на разгледување на барањето на Миладиновци и донесувањето 
одлука да се финансира печатењето. Тоа секако претставува професионален 
предизвик за сите научници кои се занимаваат со проучување на XIX век. Но, 
как ви и да биле мотивите, тие, околу 600 на број отпечатени народни песни, по-
тоа пословици, басни, „преданија и верованија“ и речник, претставуваат еден од 
столбовите на македонската култура. Точно е дека меѓу нив се 76 песни од Бу - 
гарија што браќата ги купиле од нивниот пријател Васил Чолаков, бугарски фо л- 
клорист и пропагатор на унијатството.

Море од научна литература од областа на македонската култура, книжевност 
и јазик е публикувано за Зборникот и сѐ уште не стивнува интересот за нови про-
учувања. Неговата содржина, пак, останува алка во нишката на инспирација за 
ново уметничко творештво. 
3 Првите книги од јоаким Крчовски, печатени во истиот период на народен јазик во многу ограничен 
тираж, објективно не можеле да извршат посилно влијание врз преродбата на народните маси.    
4   Од нив било побарано Зборникот да се отпечати под наслов „Бугарски народни песни“. Тоа е резултат на 
политичките и црковните околности во кои опстојува нивниот мецена Штросмаер. Токму заради нас ловот 
и бугарската наука го бележи „Зборникот“ во сопственото наследство и на свој начин го чествува неговото 
постоење. 
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По повод 150 години од печатењето на Зборникот, во 2011 година  во знак на 
благодарност од македонскиот народ и македонската држава,  во присуство на 
висока македонска делегација предводена од тогаш актуелниот амбасадор  на 
Република Македонија во Република Хрватска, Данчо Марковски, во Катедралата 
е поставена спомен-плоча, со голема поддршка на црковните власти од Хрватска, 
конкретно од Ѓаковачко-осијечката надбискупија. 

ПАРТизАНСКАТА ГРОБНицА  ВО СЕлО БУДРОВци, ОПШТиНА ЃАКОВО
Од поновата историја значајно е спомен-обележјето на масовната гробница 

на 210 македонски борци, кои загинале во нападите на Будровци на 14 април 
1945 година. Гробницата е видлива од државниот пат  D46 Ѓаково – Винковци. 
Од патот се гледа тесна патека којашто води до железната капија на ограден 
спомен простор. Македонските борци ги оставиле своите коски далеку од 
своите домови, во Славонија, војувајќи на Сремскиот фронт и движејќи се така 
како што се придвижувала неговата линија. Загинатите македонски војници 
биле припадници на регуларната војска на југословенската армија. Тие биле 
војници на 15 македонски корпус, основан во близина на Скопје во 1944 година. 
Петнаесеттиот корпус бил, во вистинска смисла на зборот, единица на братството 
и единството. 

Во него најбројни биле Македонците, но имало и многу Албанци, Турци, 
муслимани, Роми и припадници на други националности и етнички групи од 
територијата на Македонија. Тој корпус имал централна улога во ослободувањето 
на Посавина. Борците се бореле на тежок терен и наишле на силен отпор на не- 
колку места, од кои едното било токму Будровци крај Ѓаково кадешто деј ству ва- 
ла 42 дивизија. Улогата и храброста на овие борци во завршните операции за ос-
лободување на неослободените краеви на југославија, во состав на Првата ар ми- 
ја на јА, во детали ја обработил Боро Митровски во своја стручна публикација.5 
Митровски, покрај информациите за тактичко оперативните воени дејствија, 
вмет нал и лични сведоштва на учесниците, од кои некои биле запишани под 
5  Боро Митревски ПЕТНАЕСТИ (МАКЕДОНСКИ) УДАРНИ КОРПУС , НОВј , БЕОГРАД, 1983.

за нови проучувања.  Неговата содржина, пак, останува алка во нишката на 

инспирација за ново уметничко творештво.  

По повод 150 години од печатењето на Зборникот, во 2011 година  во знак 

на благодарност од македонскиот народ и македонската држава,  во присуство на 

висока македонска делегација предводена од тогаш актуелниот амбасадор  на 

Република Македонија во Република Хрватска, Данчо Марковски, во Катедралата 

е поставена спомен-плоча, со голема поддршка на црковните власти од Хрватска, 

конкретно од Ѓаковачко-осијечката надбискупија.  

 

Партизанската гробница  во село Будровци, општина Ѓаково 

Од поновата историја значајно е спомен-обележјето на масовната гробница 

на 210 македонски борци, кои загинале во нападите на Будровци на 14 април 1945 

година. Гробницата е видлива од државниот пат  D46 Ѓаково – Винковци. Од патот 

се гледа тесна патека којашто води до железната капија на ограден спомен 

простор. Македонските борци ги оставиле своите коски далеку од своите домови, 

во Славонија, војувајќи на Сремскиот фронт и движејќи се така како што се 

придвижувала неговата линија. Загинатите македонски војници биле припадници 

на регуларната војска на Југословенската армија. Тие биле војници на 15 

македонски корпус, основан во близина на Скопје во 1944 година. Петнаесеттиот 

корпус бил, во вистинска смисла на зборот, единица на братството и единството.  

  
Во него најбројни биле Македонците, но имало и многу Албанци, Турци, 

муслимани, Роми и припадници на други националности и етнички групи од 

територијата на Македонија. Тој корпус имал централна улога во ослободувањето 
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наслов „Херојски загина”. Во еден таков запис се споменува и Милица Даутович 
Зора, чиешто име е единственото запишано на спомен обележјето на масовната 
гробница во Будровци: 6 

„Милица Даутовиќ Зора од 16. македонска бригада, била одликувана со Медал 
за храброст заради истакната активност во пропагандниот оддел на бригадата. 
Титулата на инструктор таа ја докажала и по цена на живот. На фронтот знаела  
само за една девиза »Напред«. Во јуришите била прва. Првиот ден од офанзивата 
Зора била лесно ранета во чело, но не сакала да појде во позадина на лекување. 
На  командата: »јуриш«. Зора повторно била во првите редови, весела и насмеана,  
јуришала како виор кон непријателот. Во жарот на  борбите паднала пред не при-
јателските  ровови, изрешетана од митралески рафал.“ 7

Идентификацијата на загинатите партизани, според сеќавањата на учесниците 
во НОБ и на мештаните траела петнаесетина години, а нивните имиња остануваат 
забележени во архивите во Скопје и Белград. Спомен -обележјето е поставено 
токму во Будровци некаде во 1956/1957 г. по налог на Маршалатот, бидејќи јА  
немала доволно историски податоци за некои делови од борбата за да се марки-
раат и другите сектори на пробојот на фронтот.

Сојузот на борците на Ѓаково учествувал во изведбата и поставувањето на спо - 
меникот. Спомен обележјето во Будровци е документирано во Индексот на сру-
шени, оштетени и отстранети споменици од НОБ по жупании, односно населби 
во Р Хрватска. 8 Одредено е како „споменик на паднати борци од селото и од 42 
македонска дивизија, во Будровци, Осјечко-Барањска жупанија, од непознат ав - 
тор, во оштетена состојба”. Оваа гробница ја имаат посетено македонски деле-
гации, но и граѓани од околината и од Македонија. За одржувањето се грижи 
локалното јавно комунално претпријатие, а годинава е најавено и обновување на 
оштетената спомен-плоча, како и хортикултурно уредување на ограденото спо ме-
ничко место.  

Овие два примера јасно зборуваат за континуитетот и различните нивоа на 
ма кедонско-хрватските културни и историски врски и ја покажуваат искреноста, 
довербата и заедничката борба за универзални хуманистички и цивилизациски 
вредности. Тие се здрава основа за заедничко справување со современите пре-
дизвици. 

6   Натписот на плочата гласи: Ovdje su sahranjeni posmrtni ostaci Milice Dautovuć Zore i 210 boraca 42 divizije 
koji su svoje živote dali za oslobođenje naše zemlje, Savez boraca Đakova. 
7  Исто, стр. 401. Овој цитат го пренесуваме во превод од српски јазик. 
          https://sbplus.hr/_Data/Files/180319164051354/popis%20uklonjenih%20bisti%20i%20spomenika%20iz%20
NOB-a.pdf, стр. 366. 
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Димитар БЕлЧЕВ
 Виктор ГАБЕР

Меѓународно верификувани симболи
Секоја држава има неколку симболи по кои се препознава во светот. Секако 

дека знамето, грбот и химната, кои државата сама си ги определува, се најшироко 
познати, но има и други показатели кои упатуваат точно на определена држава. 
Ознаката на автомобилите е препознатлив знак за учесниците во сообраќајот. Бар-
кодот на секој производ укажува на државата во која тој е направен. Во интернет 
доменот Република Северна Македонија е препознатлива преку ознаката „mk“, 
ознака што единствено припаѓа на нашата држава, исто како и кратенката „мкд“ 
за нашето платежно средство - денарот. Овие неколку категории се дефинирани 
на меѓународен план во специјализирани меѓународни организации на кои им е 
доверена страндардизацијата на ознаките според договорени правила.

Поштенската марка како визуелен симбол
Има едно мало парче обоена хартија што патува 

и јасно ги прикажува своето потекло и вредностите 
што, преку поштенскиот сообраќај, сака да ги 
презентира пред светот. Колку и да изгледа 
безначајно во современиот дигитализиран свет, 
тоа ливче наречено поштенска марка насекаде 
и пред секого ја претставува државата од која 
потекнува.

Референдумски верификувана на 8 септември 
1991 година како самостојна и суверена држава, 
Република Македонија своја прва поштенска марка 
ја издаде на 25 декември 1991 година со името 
Македонија на кирилица. Со тоа се афирмираа и 
официјалните, уставно утврдени, јазик и писмо 

на државата. Мотивот на марката е зурлаџија, а над него стои и годината 1991. 
Веќе на 8 септември 1992 година, на годишнината на Референдумот се појави 
новата марка со претставен детал од иконостасот од манастирот Свети јован 
Бигорски, своевидниот автопортрет на неговите копаничари Петре и Макарие. 

МЕѓУНАРОДНА АФиРМАЦиЈА НА РЕАлНОСТА ВО 
РЕПУБликА СЕВЕРНА МАкЕДОНиЈА ПРЕкУ ФилАТЕлиЈАТА
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Пратки со овие марки беа прифатени во меѓународната размена 1, а пликовите со 
нив и особено оние на кои беше втиснат и печатот на поштата на примателот се 
особено драгоцени за филателистите. 

 
Така, на поштенските марки со името на државата низ светот патуваа и при-

родните убавини, знаменитите личности, значајните историски настани кои се од 
значење за граѓаните на РС Македонија. Тие, со уметничкиот избор и графичкото 
решение на авторите, ја информираа светската јавност за актуелните вредности 
и за минатите достигнувања на македонскиот народ и неговите сограѓани од дру-
гите националности.

Како активен чинител и учесник на меѓународните спортски настани марките 
на РС Македонија со мотив „спорт“ беа редовно застапени во годишната про г-
рама за изданија. За Олимписките игри беа емитирани две серии, за летните и 
зимските, како и за светските и европските шампионати во различни спортови. 

Марките како тема за дипломатски расправи
Првите издадени марки со детали од иконостасотот од Свети јован Бигорски 

и серијата од четири марки со најкарактеристичните риби од македонските езера 
не предизвикаа кај дипломатите во странство посебно внимание. Меѓутоа, серија 
од три марки на кои беше претставено знамето со шеснаесет краци, која влезе во  
сообраќај во март 1993 година, предизвика дипломатски реакции со негативни 
конотации.
1 Република Македонија стана членка на Светската поштенска унија (UPU, УПУ) од 1995 година, но во 
поштенскот сообраќај на нашата територија правилата на УПУ се применуваа уште од првиот ден на 
самостојноста бидејќи тие веќе беа целосно усвоени од нашата Пошта. Тоа се должеше на фактот дека 
државите кои владееле со нашите простори биле членки на УПУ (Србија од 1874, Турција од 1875). 
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Треба да се има предвид политичкиот контекст кога се појавија марките со  
знамето. Нашиот јужен сосед во тој период ни ја оспоруваше употребата на име- 
то на државата, наметна блокади сè до попречување на користењето на прис та - 
ништето Солун спротивно на меѓународните узанси, дури спротивно и на пра ви-
лата на Европската заедница на која беше член. Сонцето со 16 краци го сметаше 
за свој ексклузивен културен и цивилизациски симбол и така го претставуваше 
во странство. Неговата појава на наша марка пред меѓународната заедница ја по-
истовети со иредентизам. Пликовите со оваа, но и со други наши марки, кои на 
патот кон својата дестинација поминуваа преку неговата територија, редовно беа 
враќани со напомена, напишана во специјален печат или во долга самолеплива 
лента, дека марката е од држава што не постои. Тоа важеше дури и за писма од 
наши министерства. Примероци од овие пликови се многу ценети во збирките на 
филателистите.

 
 

Во пакетот политички потези за надминување на оваа политичка и стопанска 
блокада, нашата држава во знак на добра волја го напушти ова знаме, со што се 
отстрани една од причините што го иритираа соседот.

Меѓународната функција на филателијата
Ако во првите изданија беа застапени национални мотиви, свое место на мар-

ките на РС Македонија потоа најдоа настани кои имаа меѓународна димензија, со 
што се афирмираше и меѓународниот статус на државата. Прв таков настан бе - 
ше воспоставувањето на Транс-балканската телекомуникациона линија во 1994  
година со која преку нашата територија се поврзаа телекомуникационите опера-
тори од север и југ на Балканот. На марката е претставен симболичен преплет 
на многу кабли, а името Македонија е испишано на латиница. Следното издание 
е по повод приемот на нашата држава во Обединетите нации, а на марката се 
силуетата на македонската територија врз знакот на Обединетите нации, а над 
нив се развива дел од лакот на виножито.

Мотивите на марките се најразлични и изданијата на нашата пошта ги следат 
современите тенденции во секој поглед, од тематиката до графичкиот израз. И  

пристаништето Солун спротивно на меѓународните узанси, дури спротивно и на 

правилата на Европската заедница на која беше член. Сонцето со 16 краци го 

сметаше за свој ексклузивен културен и цивилизациски симбол и така го 

претставуваше во странство. Неговата појава на наша марка пред меѓународната 

заедница ја поистовети со иредентизам. Пликовите со оваа, но и со други наши 

марки, кои на патот кон својата дестинација поминуваа преку неговата територија, 

редовно беа враќани со напомена, напишана во специјален печат или во долга 

самолеплива лента, дека марката е од држава што не постои. Тоа важеше дури и 

за писма од наши министерства. Примероци од овие пликови се многу ценети во 

збирките на филателистите. 

 

 
Во пакетот политички потези за надминување на оваа политичка и 

стопанска блокада, нашата држава во знак на добра волја го напушти ова знаме, 

со што се отстрани една од причините што го иритираа соседот. 

 
Меѓународната функција на филателијата 

Ако во првите изданија беа застапени национални мотиви, свое место на 

марките на РС Македонија потоа најдоа настани кои имаа меѓународна димензија, 

со што се афирмираше и меѓународниот статус на државата. Прв таков настан 

беше воспоставувањето на Транс-балканската телекомуникациона линија во 1994 

година со која преку нашата територија се поврзаа телекомуникационите 

оператори од север и југ на Балканот. На марката е претставен симболичен 

преплет на многу кабли, а името Македонија е испишано на латиница. Следното 

издание е по повод приемот на нашата држава во Обединетите нации, а на 

марката се силуетата на македонската територија врз знакот на Обединетите 

нации, а над нив се развива дел од лакот на виножито. 

Мотивите на марките се најразлични и изданијата на нашата  пошта ги 

следат современите тенденции во секој поглед, од тематиката до графичкиот 

израз. И политиката, а во тој контекст и дипломатијата, како дел од меѓународните 
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политиката, а во тој контекст и дипломатијата, како дел од меѓународните ак-
тив ности наоѓаат свое соодветно место на марките, па и на поштенските марки 
од Македонија: симболите на Обединатите нации и на нивните специјализирани 
агенции се чест мотив кај сите држави, потоа симболите на други меѓународни 
организации како Светскиот фонд на дивиот свет WWF, преку НАТО и Европската 
унија, до железниците UIC и поштите UPU ...

Значајни настани и јубилеи редовно беа проследувани со пригодни изданија. 
Победата над фашизмот беше повод на марката да се репродуцира цртеж на еден 
уметник партизан. И јубилејот 50 години на Обединетите нации беше повод за 
из давање две марки. Во наредниот период со посебно издание беше проследен 
приемот на Република Македонија во УПУ. На петгодишнината на Република Ма - 
кедонија на марката се појави новото знаме. По повод приемот на нашата држава 
во Организацијата за европска безбедност и соработка на марката се двете зна-
миња, македонското и на ОБСЕ, кои се веат заедно. Пригодни марки се појавија и 
при одбележувањето на 50-годишнината на Универзалната декларација за чове-
ковите права, на УНИЦЕФ и на УНЕСКО.

„Варијации“ и искуства
Во 1994 година името Македонија беше пишувано на кирилица, а поводи за 

први изданија таа година беа меѓународниот спортски настан, пливачкиот ма-
ратон во Охрид и јубилејот 150 години пошта во Македонија. Поштенскиот жиг 
на поштата во Битола со текст на турска арабица беше искористен како мотив. 

Бележиме дека во 1997 година беше направено чудно отклонување од стан дар-
дот името на државата да стои на марките. На нашите марки се појави текст со 
големи кирилични букви „Пошти македонски“ или „Македонски пошти“. Маке-
донските филателисти веднаш реагираа, па гласот на разумот преовлада и на 
марките во 1998 година одново се врати уставното име на државата - Република 
Македонија.

Нашата Пошта во 2014 година приреди ново изненадување со внесување на 
ла тиницата, на место на кирилицата при пишувањето на името на државата. И  
покрај аргументираното укажување на одредбите од Уставот, како и според пра-
вилата на УПУ државите кои имаат сопствено писмо различно од латиницата 
слободно го користат на марките, кирилицата не беше испишана на марките сѐ 
до 2019 година. Оттогаш на марките стои уставното име напишано на македонски 
јазик на кирилица и на албански и англиски на латиница.

Филателијата како обединувачки фактор
Европските пошти од 1956 година во своите годишни програми отпочнаа еден  

заеднички проект за издавање марка со која се одбележува европското един-
ство. За секоја година тие одбирааат еден заеднички мотив, а секоја пошта по тоа  
го презема како основа за сопственото графичко решение. Проектот со темата 
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„Европа“ наиде на многу широко прифаќање кај филателистите, не само во Евро - 
па, а колекциите со оваа тема редовно добиваат високи признанија на меѓуна-
род ните филателистички изложби. Нашата пошта се придружи на овој проект 
и почнувајќи од 1996 година редовно објавува своја серија. Темата во таа година 
беше „Знаменити жени“, а на нашите марки беа претставени ликовите на народ-
ниот херој Вера Циривири-Трена и на Мајка Тереза. Во наредните години на на-
шите марки со деноминација “EUROPA”, редовно беа застапени заедничките те-
ми: „Легенди“ во 1997, „Фестивали“ во 1998, „Национални паркови“ во 1998 и сѐ 
така до најновите во 2021 со тема „Загрозениот жив свет“, односно предвидената 
тема „Национални митови“ за 2022 година.

 

Друга тема инспирирана од стратешката определба Република Македонија да 
стане членка на Европската унија е издавањето марки поврзани со актуелните 
претседавачи на Унијата. Така во 2009 година се појави првото издание по повод 
претседавањето со Европската унија на Чешката Република и Шведска. Понатаму 
оваа тема продолжи во 2010 со Белгија и Шпанија, во 2011 со Полска и Унгарија..., 
и без исклучок беа застапени сите претседавачи, дури и Обединетото Кралство 
кое во периодот по издавањето на нашата марка донесе одлука да ја напушти 
Унијата. Последното македонско издание во 2021 е со мотиви од Словенија и 
Португалија. На овие марки се прикажани објекти од значење за националната 
култура на односната држава.

Афирмација на меѓународната поставеност на државата
Претседавањето на Република Македонија со Советот на Европа, но и учеството 

на фестивалот Евровизија беа поводи за емитирање марки со соодветни ликовни 
решенија. Пригодните марки со ликот на Мајка Тереза, на св. Кирил и Методиј, 
како и по повод посетата на Папата Франциск во 2019 година на РС Македонија 
беа едни од најбараните наши изданија во круговите на филателистите во светот.

слободно го користат на марките, кирилицата не беше испишана на марките сѐ до 

2019 година. Оттогаш на марките стои уставното име напишано на македонски 

јазик на кирилица и на албански и англиски на латиница. 
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Европските пошти од 1956 година во своите годишни програми отпочнаа 

еден заеднички проект за издавање марка со која се одбележува европското 

единство. За секоја година тие одбирааат еден заеднички мотив, а секоја пошта 

потоа го презема како основа за сопственото графичко решение. Проектот со 

темата „Европа“ наиде на многу широко прифаќање кај филателистите, не само 

во Европа, а колекциите со оваа тема редовно добиваат високи признанија на 

меѓународните филателистички изложби. Нашата пошта се придружи на овој 

проект и почнувајќи од 1996 година редовно објавува своја серија. Темата во таа 

година беше „Знаменити жени“, а на нашите марки беа претставени ликовите на 

народниот херој Вера Циривири-Трена и на Мајка Тереза. Во наредните години на 

нашите марки со деноминација “EUROPA”, редовно беа застапени заедничките 

теми: „Легенди“ во 1997, „Фестивали“ во 1998, „Национални паркови“ во 1998 и сѐ 

така до најновите во 2021 со тема „Загрозениот жив свет“, односно предвидената 

тема „Национални митови“ за 2022 година. 

Друга тема инспирирана од стратешката определба Република Македонија да 

стане членка на Европската унија е издавањето марки поврзани со актуелните 

претседавачи на Унијата. Така во 2009 година се појави првото издание по повод 

претседавањето со Европската унија на Чешката Република и Шведска. Понатаму 

оваа тема продолжи во 2010 со Белгија и Шпанија, во 2011 со Полска и Унгарија..., 
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Нашата држава беше домаќин на значајни меѓународни состаноци, за кои беа  
приредени специјални изданија. Во Охрид во 2007 година се одржа Безбедносниот 
форум на евро-атлантското партнерство, а на пригодната марка беа застапени 
амблемите на НАТО и на Форумот. Следната година одржувањето на Меѓуна род-
ниот славистички конгрес во Скопје беше повод за издавање пригодна марка со 
ликот на Свети Климент.

Во филателистичкиот свет посебно се ценат заедничките изданија на две пош - 
ти. Нашата пошта издаде досега две такви изданија, со поштата на Косово на 
тема „Зимски спортски центри“ и со Руската федерација на тема „Манастири“.

x  x  x

Филателијата не е заинтересирана само за марките. Еднакво значајно подрачје 
е собирањето пликови и разгледници, затоа што тие ни донесуваат редица до- 
полнителни ин формации за околностите, мирновременски или воени, во кои 
патувале и како стасале до примателот. Уште поспецифична тема се поштенските 
печати и ознаки на пликовите.

Пликовите за дипломатска пошта за специјализираните филателисти се сѐ 
уште неистражено подподрачје, но тоа е подеднакво широка тема, на која ав то-
рите можеби ќе се одлучат да се навратат во иднина. 
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иЗБОРНО СОБРАНиЕ НА ДиПлОМАТСкиОТ клУБ – СкОПЈЕ

Изборното собрание се одржа на 29 март 2022 година, како завршен чин на 
една редица неформални состаноци на кои во пријателска атмосфера се раз го-
вараше за досегашната работа и за идните проекти. Собранието работеше по во-
обичаена процедура, за претседавач го избра Благој Зашов и го усвои дневниот 
ред. Собранието констатираше дека истекува мандатот на телата на Клубот, на 
Извршниот одбор и на претседателот и дека со тоа е испочитувана одредбата од 
Статутот за одржување седница во редовниот термин.

Собранието ги сослуша извештаите за активностите за изминатиот четири го-
дишен период (2018-2022) и за финансиското работење. Во образложението до-
сегашниот претседател Виктор Габер ги наведе трите клучни залагања на Клу бот: 
продолжување со активности за претставување на македонската дипло ма тија ка - 
ко значаен државен орган во промоција на државата и нејзините интереси во од - 
носите со странски субјекти, потоа изнаоѓање модалитети за натамошно ефи-
кас но функционирање во услови на пандемија, како и значајно унапредување 
на издавачката дејност во тие ограничувачки услови. Тој ги истакна, покрај дру-
гото, и ограничувањата со кои се соочува едно вакво здружение на граѓани: не-
мање стабилни извори на средства, немање постојана локација за активности и  
тешкотии во „подмладување“ на членството. Забележа дека јавноста и ме диу - 
мите ги пренебрегнуваат активностите на Клубот бидејќи не содржат сензацио-
налистички или партиски обоени конотации. Сепак, тој оцени дека и во постојните 
услови Дипломатскиот клуб успешно ја остварувал својата програма и мисија.

 

МЕѓУ  ДВАТА БРОЈА

 
Во дискусијата по извештајот учесниците оценија дека Извршниот одбор и 

претседателот со успех ги оствариле своите обврски. Во континуитет на нив треба 

да бидат засновани и идните активности, програмите и развојот на Клубот. Во тој 

контекст беше истакнато дека, и покрај недоволната поддршка од страна на МНР, 

треба да се инсистира на разни форми на соработка со Министерството (па и со 

нивната Дипломатска академија) во обуки за новите дипломати, а со тоа и 

привлекување на нови членови во Клубот. Беше посебно одбележана соработката 

на Клубот со МНР во организација на Конференцијата за историјата на 

македонската дипломатија. Клубот ги објави во „Дипломатскиот летопис“ број 11 

поднесените излагања од Конференцијата и очекува МНР да ги објави во превод 

на англиски јазик. Учесниците во дискусијата истакнаа дека е потребна и 

поширока соработка на Клубот со сродни невладини организации, со ДИП-корот, 

со комисиите за надворешни работи во државните органи и со медиумите. 

Заземен е став дека странските дипломати, кои учествуваат во активностите на 

Клубот, не можат да бидат и членови на Клубот. 

Во врска со списанието „Дипломатски летопис“, поздравен е напорот за 

негово постојано излегување. Се укажа и на можноста за објавување текстови и 

на англиски јазик или на резимеа на овој јазик од текстовите објавени на 

македонски јазик. Со ова може да се придонесе за проширување на читателската 

публика и за привлекување на автори од ДИП-корот. 
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Во дискусијата по извештајот учесниците оценија дека Извршниот одбор и  
претседателот со успех ги оствариле своите обврски. Во континуитет на нив тре-
ба да бидат засновани и идните активности, програмите и развојот на Клубот. 
Во тој контекст беше истакнато дека, и покрај недоволната поддршка од страна 
на МНР, треба да се инсистира на разни форми на соработка со Министерството 
(па и со нивната Дипломатска академија) во обуки за новите дипломати, а со тоа  
и привлекување на нови членови во Клубот. Беше посебно одбележана соработ-
ката на Клубот со МНР во организација на Конференцијата за историјата на ма-
ке донската дипломатија. Клубот ги објави во „Дипломатскиот летопис“ број 11  
поднесените излагања од Конференцијата и очекува МНР да ги објави во пре вод  
на англиски јазик. Учесниците во дискусијата истакнаа дека е потребна и поши-
рока соработка на Клубот со сродни невладини организации, со ДИП-корот, со 
комисиите за надворешни работи во државните органи и со медиумите. Заземен 
е став дека странските дипломати, кои учествуваат во активностите на Клубот, не 
можат да бидат и членови на Клубот.

Во врска со списанието „Дипломатски летопис“, поздравен е напорот за не-
гово постојано излегување. Се укажа и на можноста за објавување текстови и на 
англиски јазик или на резимеа на овој јазик од текстовите објавени на македонски 
јазик. Со ова може да се придонесе за проширување на читателската публика и за 
привлекување на автори од ДИП-корот.

Истакната е потребата од изнаоѓање на нов одржувач на сајтот на Дипло мат-
скиот клуб, бидејќи од месец мај 2022 година завршува договорот со претходниот 
одржувач. Треба да се прифати нивната понуда за обука на еден член на Клубот за 
самостојно манипулирање со содржините на сајтот на Клубот. Притоа нагласено 
е позитивното искуство од објавувањето на сите броеви од „Летописот“ на овој 
сајт.

Во врска со начинот на финансирање на активностите на Клубот се про влеку - 
ваат проблеми бидејќи Клубот нема други редовни приходи, донации и спон зор- 
ства освен членарината.  Имаше неколку ad hoc приливи во извештајниов период, 
но тие не се сигурен извор на приходи. Тоа директно се одразува на остварување 
на активностите Од сметката на Клубот најголем дел исплати беа наменети за 
печатење на „Дипломатскиот летопис“, а во моментов, иако со минимални сред-
ства, сметката е позитивна.

Учесниците на Собранието немаа зебелешки за изнесеното образложение за 
финансиското работење на Клубот.

 Учесниците на Собранието едногласно, а врз основа на статутарните одредби, 
го разрешија актуелниот Извршен одбор и претседателот. По претходно изнесени 
предлози на средбите на членовите на ДК и разговорите со предложените колеги, 
Собранието избран нов Извршен одбор на Дипломатскиот клуб - Скопје во состав: 
Огнен Малески, Благој Зашов, јошко Станковиќ, Виктор Габер, Лина Огненова, Ни - 
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кола Тодорчевски, Данчо Марковски, Зоран Тодоров и Перун јоргакиевски. За 
претседател беше избран амбасадорот Огнен Малески, за потпретседатели амба-
садорот Благој Зашов и јошко Станковиќ, а за секретар амбасадорот Виктор Габер.

 

Беше утврден и новиот состав на редакцијата на „Диломатскиот летопис“ во 
состав Димитар Белчев (за главен и одговорен уредник), Сања Зографска (заменик 
на главниот и одговорниот уредник) и членови Виктор Габер, Салим Керими и Пе-
тар Митев, додека за обезбедување континуитет во работата Драган јањатов беше 
утврден како член во советодавно својство.

 
Беше утврден и новиот состав на редакцијата на „Диломатскиот летопис“ во 

состав Димитар Белчев (за главен и одговорен уредник), Сања Зографска 

(заменик на главниот и одговорниот уредник) и членови Виктор Габер, Салим 

Керими и Петар Митев, додека за обезбедување континуитет во работата Драган 

Јањатов беше утврден како член во советодавно својство. 

 

 

Средба со амбасадорката на Украина Н.Е. Наталија Задорожњук 
  

Претседателот и секретарот на Дипломатскиот клуб – Скопје, амбасадoрите 

Огнен Mалески и Виктор Габер на 28 април 2022 година  остварија средба со 

амбасадорката на Украина во Скопје, Наталија Задорожњук и разменија мислења 

за актуелните настани во двете земји.  
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Претседателот и секретарот на Дипло-
матскиот клуб – Скопје, амба садoрите Ог - 
нен Mалески и Виктор Габер на 28 април 
2022 година остварија средба со ам баса-
дор ката на Украина во Скопје, Наталија За-
дорожњук и разменија мислења за актуел-
ните настани во двете земји. 

Амбасадорката Задорожњук ја искорис-
ти приликата да се зблагодари и преку Ди п- 
ломатскиот клуб за солидарноста и по - 
мошта на македонските граѓани, институ-

циите и невладиниот сектор и за масовно изразената подршка на борбата на 
укра инскиот народ да го зачува суверенитетот и територијалниот интегритет на 
Украина.  

 

Во врска со руската инвазија во Украина и во оваа прилика беше искажано 
оче кувањето на членовите на Дипломатскиот клуб разумот да надвладе, за итен 
прекин на воените активности и да ѝ се даде шанса на дипломатијата во надми-
нување на конфликтот со доследно почитување на важечките меѓународно-прав - 
ни норми. Ниедна војна не може да ги реши проблемите во 21-иот век. Таа може 
само да ја загрози благосостојбата и да го уназади економско-социјалниот развој 
на народите, да предизвика масовни чoвечки жртви и страдања, истакнаа сого-
ворниците на оваа средба.

Украина. 

 
 Во врска со руската инвазија во Украина и во оваа прилика беше нагласено 

искажано очекувањето на членовите на Дипломатскиот клуб разумот да надвладе, 

за итен прекин на воените активности и да ѝ се даде шанса на дипломатијата во 

надминување на конфликтот со доследно почитување на важечките меѓународно-

правни норми. Ниедна војна не може да ги реши проблемите во 21-иот век. Таа 

може само да ја загрози благосостојбата и да го уназади економско-социјалниот 

развој на народите, да предизвика масовни чoвечки жртви и страдања, истакнаа 

соговорниците на оваа средба. 

 

 
 
 
 
 
 
 

СРЕДБА СО АМБАСАДОРкАТА НА УкРАиНА 
Н.Е. НАТАлиЈА ЗАДОРОжЊУк

 
Амбасадорката Задорожњук ја искористи приликата да се зблагодари и 

преку Дипломатскиот клуб за солидарноста и помошта на македонските граѓани, 

институциите и невладиниот сектор и за масовно изразената подршка на борбата 

на украинскиот народ да го зачува суверенитетот и територијалниот интегритет на 
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УШТЕ ЕДЕН ЧЕкОР 
ЗА ПОлНО МЕѓУНАРОДНО ЕТАБлиРАЊЕ 

НА МАкЕДОНСкАТА ПРАВОСлАВНА ЦРкВА 
– ОхРиДСкА АРхиЕПиСкОПиЈА УШТЕ ЕДЕН ЧЕКОР ЗА ПОЛНО МЕЃУНАРОДНО ЕТАБЛИРАЊЕ 

 
ПО 75 ГОДИНИ СТЕКНУВАЊЕ НА КАНОНСКОТО ЕДИНСТВО НА 

МАКЕДОНСКАТА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА – ОХРИДСКА 
АРХИЕПИСКОПИЈА И НА НЕЈЗИНА АФТОКЕФАЛНОСТ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Првите официјални документи 
на Македонската православна црква 

- Охридска архиепископија од 1958 год.

Православните верници и македонскиот народ деновиве со голема возбуда и  
нетрпение го очекуваат денот на конечното признавање на автокефалноста на 
Ма кедонската православна црква –Охридска архиепископија. Сите канонски пос-
тапки, на кои сме деновиве сведоци, по повеќе од половина век настојувања и 
за ложби најавуваат нејзино прифаќање во редовите на православната Мајка црква.
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ПОЧиНА АкАДЕМикОТ и АМБАСАДОР 
лУАН СТАРОВА (1941-2022) 

Членовите на Дипломатскиот клуб беа горди да соработуваат со овој наш кос-
мополит, роден во Подградец, образован во Скопје, Загреб и Париз. Луан Старова 
целиот свој непресушен талент и енергија, како автор и општественик ги посвети 
на развојот на културата и литературата, со вградување во нив на традициите на 
нашето поднебје, паралелно афирмирајќи ги низ светските меридијани.

Дел од својата кариера ја поминал во југословенската, односно македонската 
дипломатска служба, кога во 1985 година бил избран за вонреден и ополномоштен 
амбасадор на СФР југославија во Тунис, а истовремено бил и нерезидентен (прв) 
амбасадор на СФР југославија во Палестинската држава. По осамостојувањето на 
Република Македонија, во 1994 година беше именуван за прв вонреден и опол но - 
моштен амбасадор на нашата земја во Франција, кога истовремено стана и прв 
постојан претставник на Република Македонија во УНЕСКО и нерезидентен ам-
басадор во Шпанија и Португалија. Л.Старова, исто така, бил во дипломатски ми-
сии во земјите на Магреб, во прилог на независноста на Република Македонија и 
приемот во ООН.

Од 2003 година Л.Старова станал редовен член на Македонската академија на 
науките и уметностите. Тој, исто така, бил почесен член на Албанската академија 
на науките, член на Медитеранската академија во Неапол и на Европската 
академија на науките и уметностите.

Академик Луан Старова во нашата земја, Балканот, Европа и пошироко во 
све тот, пред сè е познат како еден од најреномираните романописци. Според 
оценката на повеќе литературни критичари, посебно внимание заслужуваат не-
говите 17 романи од циклусот „Балканска сага“ кои се преведувани на повеќе 
светски јазици. 

Членовите на Дипломатскиот клуб со академикот и амбасадор Луан Старова 
имаа чести контакти, а по повод неговиот 80-ти роденден во нашето списание 
„Дипломатски летопис“, беше објавен пригоден осврт за неговата личност и дело. 

Извршниот одбор, во името на членовите на Дипломатскиот клуб, до семеј-
ството на покојниот и наш драг колега Луан Старова упатува сочувство, со изрази 
на длабока почит. Нека му е лесна земјата и вечна слава.

Скопје, 25.2.2022
Извршен одбор на Дипломатскиот клуб                                                       

IN MEMORIAM
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На 13 март оваа година почина д-р Ерхард Бу - 
сек, последниот специјален координатор на Пак- 
тот за стабилност на југоисточна Европа. Почина 
човекот кој беше филантроп, миротворец, визио-
нер. Го чувам во моите спомени како еден од оние 
вистински европејци. 

Во почетокот на 2000 година бев повикан на 
еден состанок организиран од Фабрицио Сако ма- 
ни, тогашен прв човек на Работната маса за еко-
номија во рамките на Пактот за стабилност на јИЕ.  
Присуствуваа и претставници од нашето  МНР и од 
амбасадата на Обединетото Кралство во Скопје. 

Бев запознаен со замислата да се оформи тело за олес нување на трговијата, 
Работна група, а да го раководи земја од регионот. Обединетото Кралство преку 
ДФИД (Department for Foreign International Development) технички ќе го помогне 
овој процес и предлага јас да ја водам таа Работна група за либерализација и 
олеснување на трговијата.

По две години претседавање со Групата се ослободи место за експерт во Пак-
тот за стабилност и во 2002 заминав на работа во Брисел, токму кога првиот спе-
цијален координатор на Пактот Бодо Хомбах ја напушти функцијата и на негово 
место дојде д-р Ерхард Бусек. И тогаш за првпат имав можност да разговарам со 
него. „Аха, ти си одговорен за успешната приказна со трговијата во регионот“ - 
ме поздрави со широка, искрена насмевка при нашата прва официјална средба. 
„Убеден сум дека ќе направиме уште многу успешни приказни во регионот.“ 

Се спомнувам на едно патување во Скопје. Предвидени беа средби со минис-
терот Слободан Чашуле и со претседателот Борис Трајковски. Средбата со ми-
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нистерот Чашуле ја покажа целата посветеност на д-р Бусек на регионот. Тоа бе - 
ше период на ентузијазам и на оптимизам дека земјите од јИЕ брзо ќе се при клу - 
чат на ЕУ. Средбата пак со претседателот Трајковски доцнеше повеќе од час. јас  
бев видно нервозен, а господинот Бусек ме смируваше. „јани не се секирај. Ова  
се важни луѓе, се случуваат непредвидени работи. Ќе биде!“ Средбата со прет-
се дателот Трајковски беше исклучително срдечна - како да се познаваа многу 
години.

На враќање во Брисел очекував некој да не пречека или да земеме такси до 
нашите канцеларии. Но д-р Бусек скромно излезе од аеродромот упатувајќи се 
кон автобуската станица. „Ова е  најбрзо и наједноставно - таксито е прескапо“.

Според договорот со Пактот, нашето МНР имаше обврска за покривање на мо-
јата плата, а трошоците за патувања беа спонзорирани од Стејт Департмент на 
САД. Еден ден тој ме повика во својата канцеларија. „јани, имам добра и лоша 
вест! Добивме контрибуција од САД за Пактот од 100.000 долари. Тоа е добрата 
вест! А лоша е што 50.000 долари се наменски - за твоите патувања“- со смеење 
додаде.

Доктор Бусек беше доста директен кога зборуваше за различни теми од актив-
носта на Пактот - често иритирајќи некои од нашите политички тутори и колеги 
кои не сакаа поцелосно да се ангажираат за доброто на регионот. Неговата ди-
ректност честопати беше во целосна спротивност со „евро-говорот“ на некои ди-
пломати од земјите - членки на ЕУ и колеги од Европската комисија. Можеше да 
се види неговата фрустрација на состаноците на Пактот, кога некои дипломати 
држеа помпезни говори од 15 минути (а им беа доделени 5 мин.) во кои тие не 
кажуваа речиси ништо значајно. Се сеќавам дека често ја користеше фразата „Овој  
ми оди на нервите“. 

Др Ерхард Бусек (1941 – 2022) беше австриски политичар, министер во 
неколку влади и вицеканцелар, со докторат по правни науки. Како за меник
градоначалник на Виена со својот настап во 1996 година во кој се заложи за 
засилена улога на Австрија во поттикнување на регионалната соработка 
во југоисточна Европа, тој се претстави како промотор за зближување на 
дражавите од регионот и внесе нова енергија во процесите кои тукушто за  
почнуваа. Пред преземањето на должноста Специјален координатор на Пак 
тот, во 1996 година беше еден од основоположниците на Иницијативата за  
соработка во југоисточна Европа (SECI). Напоредно како претседател рако
водеше со Институтот за регионот на Дунав и Централна Европа. Беше 
визитинг професор на неколку универзитети и предавач на меѓународни 
обра  зовни форуми.
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Работењето во Пактот под негово раководство беше вистинско задоволство. 
По затворањето на Пактот, откако се формира Советот за регионална соработка 
во Сараево, сите ние кои работевме во различен период со д-р Бусек секоја година 
се среќававме во различни градови. Последен пат се видовме во Скопје во 2019 
година. Иако тешко се движеше, неговата мисла беше остра и прецизна како и  
секогаш. Се сретна и со МНР Димитров, а неговите коментари за сегашните сос-
тојби, посебно со нашето зачленување во ЕУ беа издржани и коректни. Минатата 
година, поради пандемијата, имавме само видео средба со колегите и повторно 
д-р Бусек беше во тек со сите настани во регионот. „јани - што се случува меѓу вас 
и Бугарија! Што всушност сакаат Бугарите?“

И сѐ така до последниот ден. Не можам да се ослободам од чувството на нос-
талгија. По моето доаѓање во нашата Мисија во Виена планирав да се сретнам со  
д-р Бусек. Но, како што обично бива - денес една обврска, утре друга, па има вре-
ме... и се така до 13 март. Објавата на нашата колешка Вера Бадвеј за неговото 
заминување ме изненади и разжалости.

Почивај во мир, голем човеку. И ти благодарам за сите животни лекции кои ги 
научивме од тебе. Македонија нема да те заборави!


